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بسماهّللالرحمنالرحیم

دیدهبان...!!
مجالیاستبرایبهتردیدنجهان؛
بستریاستبرایتوصیفسوژهها؛
رسالتیاستناظربهتبیینفهمها؛
تالشیاستدرراهنقداندیشهها؛



ت
رس

فه


4

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ی 00
/ د

34
ره 

ما
ش

8  رسمقاله 

11 ه مفهومی جهاد  ن گس�ت فصل اول | تبی�ی

12 1. جهاد را چه بنامیم...؟ 

12 الف( ادله قرآ�ن 

12 ب( ادله روا�ی 

13 2. جایگاه جهاد را چه بدانیم...؟ 

13 الف( اهداف جهاد 

13 ب( فضیلت جهاد 

14 ج( کارکرد جهاد 

14 3. جهاد را متشکل از چه بدانیم...؟ 

14 ی تمام توان   عنرص اول: به کارگ�ی

41 عنرص دوم: در راه خدابودن  

14 عنرص سوم: اعتالی دین  

14 عنرص چهارم: مقابله با اغیار  

14 4. چه فرعیا�ت را بر جهاد بار کنیم...؟ 

15 الف( وجوب تحصیل قدرت 

15 ب( حرمت جنگ قدرت طلبانه 

15 ج( توصیل بودن  

15 د( وجوب دشمن شنایس 

15 ه( وجوب دعوت ایل الله 

15 و( وجوب دفع موانع ن�ش اسالم 

15 ز( وجوب معرفت امام و اطاعت از او 

15 5. جهاد را فریضه بیابیم...؟ 

15 الف(اصل وجوب 

17 ب( عی�ن یا کفا�ی بودن وجوب  

18 6. جهاد را چند قسم بشماریم...؟ 

18 الف( جهاد تبیی�ن 

18 ب( جهاد ص�ب 

19 ج( جهاد دفاع 

19 د( جهاد تاسیس دولت اسالمی 

19 ه( جهاد حفاظت از دولت اسالمی 

19 ن عالم  و( جهاد دفاع از مستضعف�ی

19 ز( جهاد ن�ش دعوت اسالمی 

19 ح( جهاد توسعه دولت اسالمی  

19 ط( جهاد تمدن سازی 

91  ! ن 7. اهمیت جهاد تأسیس دولت اسالمی یا جهاد تمک�ی

20 ن  الف( عوامل و اسباب تمک�ی

20 ن  ب( رابطه مقاومت و تمک�ی

21 فصل دوم | گفتمان مقاومت ذیل مفهوم جهاد  

22 1. چه عمیل را مقاومت بنامیم...؟  

22 الف( مقاومت در لغت 

22 ب(مقاومت در اصطالح 

22 ج( ابعاد ایجا�ب و سل�ب مقاومت 

23 د( محور مقاومت  

23 2. مقاومت را چگونه بخوانیم...؟ 

23 الف( دارای پشتوانه دی�ن و عقیل 

24 ب( عدم مساوقت با خشونت 

24 ی از روش های مختلف  ج( بهره گ�ی

24 د( صادرشدن طبیعی مقاومت 

25 ه( بدون مرزبودن مقاومت 

25 ی  ن ی نه زورست�ی ن و( ظلم ست�ی

26 ز( تالزم قدرت و مقاومت 

26 ح( اشداء عیل الکفار و رحماء بینهم  

27 ط( دشمن سازبودن مقاومت 

27 3. مقاومت را از چه زما�ن مرور کنیم...؟ 

27 ه انبیاء  الف( مقاومت در س�ی

27 ن   ه ائمه معصوم�ی ب( مقاومت در س�ی

28 ه عالمان مسلمان  ج( مقاومت در س�ی

29 د( مقاومت در فرهنگ مردم ایران 

31 ه( مقاومت در امت اسالمی 

32 4. مقاومت از چه اصویل حاصل می شود...؟ 

32 الف( ص�ب و استقامت 

32 ب( حق طل�ب 

33 ج( عدالت خواهی 
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33 د( واقع بی�ن 

33 ه( صلح طل�ب 

33 و( عزت طل�ب 

33 ز( حکمت و عقالنیت 

33 ح( معنویت گرا�ی 

34 ط( استقالل طل�ب 

34 ت  ی( بص�ی

34 5. فرمان مقاومت را از کجا تا کجا برانیم...؟  

35 6. ثمرات مقاومت در جامعه چیست...؟ 

35 الف( تضعیف دشمنان 

35 ب( کم معونه بودن مقاومت 

35 ن  ج( عزتمندسازی اسالم و مسلم�ی

35 یت  د( تربیت ب�ش

35 ه( کسب آرامش 

35 و( جلب یاری خداوند در دنیا و آخرت 

35 ز( جلب محبت الهی 

36 ح( رستگاری 

36 7.در کدام ساحات، از مقاومت صحبت کنیم...؟ 

36 الف( ساحت عقید�ت مقاومت 

36 ب( ساحت اقتصادی مقاومت 

37 ج( ساحت علمی مقاومت 

38 د( ساحت نظامی مقاومت 

39 ه( ساحت سیایس مقاومت 

39 و( ساحت دیپلمایس مقاومت 

41 فصل سوم | مقاومت نظری و عمیل 

42 1. مصباح معرفت و مقاومت علمی 

42  یک مجاهد 
گ

الف( زند�

43 ب( شاخه های مجاهدت 

53 2. رسدار دلها و مقاومت عمیل 

53  فرمانده 
گ

الف( زند�

55 ب( صفات بارز فرمانده 

56 ج( مقاومت در مکتب فرمانده 

59 د( دستاوردهای مکتب فرمانده 

61 فصل چهارم | گزارش رصد  

62 رسدار سلیما�ن و جهان مقاومت   

64 د ها  ، معنا، امکان و راه�ب
گ

مقاومت فرهن�

67 ماهیت و الزامت فقه مقاومت 

69 قهرمان بدون مرز 

72 مقاومت عاری از خشونت  

79 جهان پهلوان 

81 گفتمان مقاومت؛ واقعیت یا رؤیا  

84 سه رکن نظام اسالمی 

87 دو پایه اصیل دیپلمایس نهض�ت 

90  نوآوری های فقهی در جهاد اسالمی 

95 مقاومت و نظریه پردازی الهیا�ت  

97 رویکرد نظری مقاومت 

99 نقش مصباح و سلیما�ن در پروژه تمدن سازی  

101 رابطه دیالکتی� رسدار و امت  

103  
گ

دو پرچمداِر جنگ فرهن�

106 آیت الّله مصباح و نگاه اصیل به انقالب اسالمی 

110 ؛ پروژه هوی�ت ناتمام گام دوم   مکتب سلیما�ن

111 تقویت از درون و نفی تهور و تسلیم 

114 ت میل  رسدار سلیما�ن و غ�ی

115 روند تکامیل مقاومت پس از انقالب 

117 نظریه مقاومت 

118 اصول نظری و عمیل در مکتب حاج قاسم سلیما�ن 

120 رابطه مقاومت و توسعه 

122 وزی در سیمای شکست   گفتمان شهادت در شیعه؛ پ�ی

124 وزی در سیمای شکست   تحلییل بر یادداشت پ�ی

126 شهید سلیما�ن و گفتمان انقالب اسالمی 

130 مکتب شهید قاسم سلیما�ن و نقش حوزه و دانشگاه  
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مهمترینرویدادهایجهاناندیشه|آذرماه1400

ارتحالآیتاهّللسیدرضیشیرازی

آیت اهلل سیدرضی شیرازی، از علما و اساتید حوزه علمیه تهران 
بود. این عالم ربانی سال ۱۳۰۷ در نجف اشرف و از خاندان 
میرزای شیرازی بزرگ متولد شد. بعد از تحصیل علوم دینی راهی 
ایران شده و  از سال ۱۳۳۸ شمسی تاکنون به تدریس سطوح 

عالیه خارج فقه، اصول و فلسفه در تهران پرداخت. 
نماز  اقامه  به  علمی  اشتغاالت  بر  عالوه  مدت  این  در  ایشان 
جماعت در مسجد شفاء تهران و تفسیر قرآن و بیان مباحث 

حواشیخطابهنمازجمعهاهلسنتگلستان

موالنا گرگیج امام جمعه آزادشهر استان گلستان در خطبه های 
نماز جمعه خود، مطلبی را در مورد جنگ قادسیه و اسارت دختر 
پادشاه ایران و نسبت آن با خالفت خلیفه دوم بیان کرد که به 
دلیل ربط دادن آن به طیب والدت ائمه معصومین و توهین به مقام 
شامخ ایشان، واکنش های زیادی را در فضای رسانه ای و علمی 
کشور به راه انداخت. اندیشمندان بزرگی همچون آیت اهلل جوادی 
آملی در سدد پاسخگویی به این شبهه برآمده و برخی از چهره ها 
خواستار عزل یا حتی حبس این امام جمعه شدند.  این حواشی 
آنقدر پررنگ شد که حتی عذرخواهی گرگیج و علمای دیگر 
اهل سنت، کاری از پیش نبرده و در نهایت این مساله به عزل 
این امام جمعه توسط نماینده ولی فقیه در گلستان ختم گردید. 

اخالقی و تربیت جوانان و مشتاقان علوم اسالمی و بحث و 
گفت وگو با اقلیت های مذهبی اهتمام داشت. 

از  و  خمینی)ره(  امام  مریدان  از  شیرازی  سیدرضی  آیت اهلل 
همراهان و مبلغان انقالب اسالمی بوده که در تیرماه ۱۳۵۸ مورد 
در ۹۳  ایشان  قرار گرفت.  فرقان  تروریستی  سوء قصد گروه 
سالگی، در ۱۰ آذر ۱۴۰۰، درگذشته و پس از اقامه نماز توسط 
سید موسی شبیری زنجانی، پیکر وی به عراق منتقل شده و در 
حرم امیرالمومنین)ع( و در مقبره میرزای شیرازی به خاک سپرده 

شد. 
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همایشملیعالمهمصباحیزدی؛فیلسوفعلوماجتماعیاسالمی

در آستانه اولین سالگرد ارتحال عالمه مصباح یزدی و به مناسبت سالروز جهانی فلسفه، گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه همایشی را تحت عنوان »عالمه مصباح یزدی، فیلسوف علوم اجتماعی اسالمی« در سوم آذرماه برگزار کرد 
که در آن اساتیدی همچون آقایان رشاد، فیاضی و خسروپناه، به ایراد سخنرانی پرداختند. در این همایش که  در ۱۰ محور و با همکاری 
نهادهای مختلف علمی برگزار شد، از ۶۱ مقاله و دو جلد کتاب با عناوین »دین شناسی عالمه مصباح یزدی« و »شخصیت، آراء و 
اندیشه های آیت اهلل مصباح یزدی« رونمایی شد. کتاب اول حاصل گفت و گو و آشنایی نویسنده با آرای آیت اهلل مصباح و کتاب دوم 

یک مأخذ شناسی پایان نامه ها و رساله های پژوهشی حوزه و دانشگاه است که به چاپ هم خواهد رسید.

اختالفنظردربارهاصالحاتساختاری!

اصالح طلبان  اردوگاه  در  همچنان  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
مورد اختالف بوده و بحث های زیادی را به همراه دارد، نزاع 
بر سر ماهیت و چیستی اصالحات ساختاری است.  آقای سعید 
حجاریان اخیرا یادداشتی را در فضای مجازی منتشر کرده و به 
طور مفصل از ایده خود در باب اصالحات ساختاری دفاع می کند. 
در نظر ایشان، اصالحات ساختاری به معنای انقالب نبوده و در 

کشور ما، نیاز به نوسازی صفرتاصدی قانون اساسی وجود ندارد. 
در مقابل این دیدگاه، آقای مصطفی تاجزاده، اصالحات ساختاری 
را مقارن با وقوع انقالبی جدید توصیف کرده و معتقد است که 
برای تحقق این هدف، چاره ای جز براندازی نظام موجود و تغییر 
همه ساختارها وجود ندارد. نظر هرکدام از این دو نفر در فضای 
مجازی طرفدارانی پیدا کرده و بحث های زیادی را به راه انداخته 

است.
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سرمقاله

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مجاهد و فرمانده انقالبی، به 
راستی سردار دل ها بود که وسعت معنوی و اخالص او موجب 
شده بود بر قلب ها حکومت کند. الگوی تراز یک انسان عالی و 
َمثَل اعالی تفکر انقالبی و نمونۀ تمام عیارِ خط امام خمینی)ره( 
که حیاتش به وسعت یک مکتب بود. این تعبیر درباره حاج 
از  تعبیر حقیقی و درست است، برخی  قاسم)ره(، واقعا یک 
انسان ها به درجه ای از معنویت و دانایی و عملگرایی می رسند که 
خودشان تبدیل به یک مکتب می شوند. مکتب یک طرح جامع 
و منسجم است که با جهان بینی که می دهد و با دستورالعمل هایی 
که ارائه می کند، مسیر و هدف را روشن می سازد. توصیف شهید 
سلیمانی به »مکتب«، او را از حیثیت فردبودن و شخص بودن 
خارج می کند، و در حوزه یک نظام معنایی گستره وارد می سازد. 
خصائص و صالحیت های ایشان، آنچنان ابعاد وسیع و عمق 
ژرفی پیدا می کند که در واقع ما را با یک نظام هماهنگ و منسجم 
مواجه می سازد و در واقع شاهد انتقال از »فردیت« به »شخصیت« 
هستیم. او شخص نیست بلکه »مرام و عقیده و مسلک« است و 
هرگاه سخن از مکتب شهید سلیمانی می شود، در واقع سخن از 

»پیام و محتوا« به میان می آید و جنبه نظری و تئوریک می یابد. 
بنابراین مکتب، چون پیام و روش دارد، برای دانش های مختلف 
حوزه علوم انسانی و فرهیختگان اندیشه ورز، سوژه و موضوع 
قابل مطالعه است. بر همین اساس الزم است که ابعاد مکتب 
شهید سلیمانی توسط صاحب نظران مختلف بررسی و تبیین 

گردد. 
از دال های اصلی  بین مفهوم »مقاومت« یکی  این  بی شک در 
یک  واقع  در  »مقاومت«  است.  سلیمانی  شهید  فکری  مکتب 
اصطالح قرآنی است که اشاره به مبارزه و مقابله جریان حق با 
جریان ظالمین و سلطه دارد. این دکترین مقاومت مسئله کلیدی 
امت اسالمی است که در موارد مختلف قرآن کریم به آن اشاره 
شده است. از سوی دیگر مفهوم مقاومت در نظام معرفتی شیعی، 
ذیل اندیشه »جهاد« معنا می شود و سامان می یابد. مقاومت و جهاد 
مفاهیم واالیی هستند که عمق دارند و گستره محتوایی زیادی 
را در بردارند. امام خمینی)ره( بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی 
بر اساس نگاه عمیق خود به مبانی اصیل قرآنی و الهام گرفته 
از مکتب تشیع، گفتمان مقاومت را به عنوان یکی از مهمترین 
راهبردهای نظام اسالمی ترسیم کرد. شهید قاسم سلیمانی)ره( 
به عنوان یکی از درخشان ترین نمادهای گفتمان مقاومت شناخته 
گفتمان  با  عمیقی  پیوند  سلیمانی  شهید  مکتب  لذا  می شود. 
مقاومت دارد. »گفتمان مقاومت« درست نقطه مقابل »گفتمان 
سازش« است که بر پایه تساهل و تسامح با اهل سلطه طرح شده 
است؛ هر چند در ذیل عناوین تزیین شده ای چون صلح با نظام 

جهانی، مخفی شود. 

بنابراین شهید سلیمانی هم مظهر گفتمان مقاومت بود و هم در 
مکتب و اندیشه ایشان، مبحث مقاومت جایگاه ویژه ای دارد.

اندیشه مقاومت به عنوان یکی از راهبردهای مقطع کنونی انقالب 
اسالمی است که مبتنی بر مبانی فقاهتی و معرفتی اسالم ناب 
سامان یافته است. مقاومتی که ناظر به حفظ حقیقت انقالب 
راهبردی  اندیشه  این  می کند.  پیدا  معنا  امت  توسط  اسالمی 
تحوالت مهمی را در سال های اخیر ایجاد کرده است. بنابراین 
تعبیر گفتمان مقاومت در واقع یک حرکت پیش رونده و تکاملی 
است که در عین برخورداری از پویایی، از ویژگی انعطاف و 
مقاومت همه  این  برخوردار است. در  نیز  با تحوالت  انطباق 
جانبه، خالقیت و نوآوری موج می زند و تکیه به ظرفیت ها و 
استعداد های جبهه حق به ویژه ظرفیت های داخلی نقطه عطف 

آن را تشکیل می دهد. 
به دلیل اهمیت این اندیشه راهبردی، جریانات مختلف فکری 
و ژورنالیستی خواسته یا ناخواسته دست به تحریف، تقلیل و 
پرداخت  این موضوع در  به ویژه  اندیشه زده اند.  این  تنقیص 
رسانه ای از ابعاد اندیشه ای شخصیت شهید سلیمانی)ره( بیشتر 
مناسبت  به  اندیشه،  از دیده بان  این شماره  متبلور شده است. 
دومین سالگرد شهادت این مجاهد انقالبی، به موضوع »مقاومت« 
پرداخته شده است. دیده بان اندیشه بر اساس رسالت تبیینی خود 
با رصد ژورنالیسم اندیشه در فضای مجازی، در ادامه گزارشی 
از روایت های مختلف جریانات فکری پیرامون مسئله مقاومت و 

مکتب شهید سلیمانی ارائه می دهد.
اسالمی  انقالب  فکری  جبهه  صورت گرفته،  رصد  اساس  بر 
در تالش است با تبیین گفتمان مقاومت بر اساس اندیشه های 
امامین انقالب، ابعاد مختلف و عناصر کلیدی آن را تئوریزه کند. 
بررسی مولفه های مختلف مکتب شهید سلیمانی نیز یکی دیگر 
از محورهای این جبهه بوده است. مضامین مختلفی در راستای 
نقد گفتمان سازش، مذاکره و تساهل با غرب گرایی و... نیز از 
محورهای اصلی این جبهه بوده است. بررسی معرفتی مسئله 
جهاد و مقاومت در امت اسالمی نیز یکی دیگر از ابعاد برجسته 
بوده است. تأکید این جریان از شخصیت شهید سلیمانی به عنوان 
یک اسطوره ملی و جهانی، در بین همه آزادی خواهان جهان از 
نکات مهم جبهه انقالب اسالمی بوده است. با این حال، گفتمان 
مقاومت همچنان نیازمند بررسی تئوریک و نظری بیشتری است 
که زوایای آن روشن و تبیین گردد. در مقابل گفتمان رقیب که 
به دنبال سازش گری با جریان سلطه هست و مسیر توسعه و 
پیشرفت را در همسویی و پیروی کردن از فرامین آنها می داند، 
در دو ساحت نقد و تحریف از گفتمان مقاومت پرداخته است. 
این جریان که گستره اش طیفی از روشنفکران راست و چپ 
مفهوم  از  اعواج گونه ای  معناسازی  می شود،  شامل  را  داخلی 
مقاومت ارائه می دهند. برخی روشنفکران وابسته به اندیشه های 
نزدیک لیبرالیسم، با تئوری پردازی های سطحی، گفتمان مقاومت 
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را با خشونت بررسی می کنند و در ضمن آن گفتمان مقاومت را 
یک ایده خشونت تلقی می کنند. آنها در ضمن عناوین صلح و 
آشتی با نظام جهانی و از این دست مفاهیم تزیین شده، به دنبال 
آلترناتیو این ایده هستند و مسیر توسعه لیبرالیستی را در تقابل با 
گفتمان مقاومت فهم می کنند. از آن سوی، روشنفکران وابسته 
به جریانات چپ، با تقلیل مفهوم مقاومت به پارادایم فوکویی، 
معنای مقصود را به انحراف می برند. بر همین اساس مراد 
از مقاومت درپارادایم فوکویی، مبارزه با هرگونه ایدئولوژی 
تفسیر می شود و نفی هرگونه اجبار و سلطه تعین می یابد، 
حال آنکه اندیشه مقاومت برخواسته از مبانی معرفتی اسالم 
اصیل، مقاومت را در برابر ظلم تفسیر می کند و آن را یک 
مختلف  محورهای  می بیند.  اسالمی  امت  برای  راهبرد 
دیگری نیز در مضامین محتوایی این گروه قرار دارد که 
در یادداشت ها، سخنرانی ها و... بازنشر و پردازش می گردد 

از جمله: دوگانه سازی های کاذب مثل مقاومت و مذاکره، 
مقاومت و توسعه و....، انحصار اندیشه مقاومت به مرزهای 

جغرافیایی و فرهنگی، تفسیر صرفاً نظامی از اندیشه مقاومت، 
انتقاد و تحریف مفهوم جهاد در اندیشه اسالمی و... .

در این شماره در بخش تحلیل، ابتدا در فصل نخست به تبیین 
مفهوم جهاد در نظام فقاهتی و معرفتی اندیشه اسالمی پرداخته 
و در فصل دوم، ابعاد مختلف مسئله مقاومت از حیث نظری 
بررسی شده است.اینکه گفتمان مقاومت چیست، چه ابعادی 
ناشی می شود و  از کجا  اندیشه مقاومت  دارد، اصول اساسی 
تاریخچه مقاومت در سیره انبیاء، معصومین و فرهنگ جامعه 
ایرانی توضیح داده شده است. در بخش آخر نیز به اختصار از 
ثمرات اندیشه مقاومت در جامعه سخن گفته شده است. در این 
دو فصل سعی شده به صورت اجمالی این مسئله را تبیین و 

شبهات ناظر را پاسخ دهد. در فصل سوم به ابعاد دو شخصیت 
برجسته و محوری در باب گفتمان مقاومت پرداخته شده 

است که یکی در حوزه نظر و قلم، سرآمد بود و 
دیگری در حوزه عمل. آیت اهلل مصباح یزدی)ره( 
مجاهد  دو  سلیمانی)ره(  قاسم  حاج  شهید  و 
انقالبی که یکی زندگانی خود را در راه دانش و 
حوزه نظر وقف کرد و دیگری در حوزه عمل 
سال های در میدان های جهاد، جان فشانی کرد. 
بر همین اساس در فصل سوم مختصری در 

باب شخصیت و مکتب این دو بزرگ، 
پرداخته شده است. در انتها نیز به رسم 
مباحث  از  رصدی  گزارش  سابق، 

طرح شده در فضای مجازی ارائه 
می شود.
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و  مخلصانه  مجاهدت  سالها 
مبارزه  میدان های  در  شجاعانه 
و سالها  عالم  اشرار  و  با شیاطین 
آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام 
سلیمانی عزیز را به این مقام واال 
از  برجسته ای  نمونه   او   ... رسانید 
تربیت شدگان اسالم و مکتب امام 
خمینی بود و همه  عمر خود را به 

جهاد در راه خدا گذرانید.
سردار  شهادت  در  رهبری  معظم  مقام  تسلیت  )پیام 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی(



فصلاول

تبیین گستره مفهومی جهاد

 خالصه ای از مقدمات، عناصر و ساحت های مختلف جهاد در اسالم 



اندیشه مقاومت به عنوان یکی از راهبردهای مقطع کنونی انقالب 
اسالمی است که مبتنی بر مبانی فقاهتی و معرفتی اسالم ناب 
سامان یافته است. مقاومتی که ناظر به حفظ حقیقت انقالب 
اسالمی توسط امت معنا پیدا می کند. مقاومت، واکنش طبیعی هر 
موجود زنده ای در برابر تهدید است و انسان این مزیّت را دارد که 
میتواند در مقابل تهدیدهایی به مراتب بزرگتر از قدرتش، مقاومت 
کند و موجودیّت خود را حفظ کند. و از همه باالتر انسان مؤمن 
است که با مقاومت خود، امدادهای الهی را نیز دریافت می کند و 

ناممکن ها را ممکن می کند. 
به دلیل اهمیت این اندیشه راهبردی، جریانات مختلف فکری 
و ژورنالیستی خواسته یا ناخواسته دست به تحریف، تقلیل و 
تنقیص این اندیشه زده اند. ابتدا الزم است قبل از پرداختن به 
مهمترین محورهای پرداخته شده دراین باره، تبیینی بر  مولفه 

جهاد در اسالم اصیل داشته باشیم. 
جهاد، از بزرگترین معارف دین اسالم است که از آن در زمره 

مهمترین فروع دین و در کنار تکالیف مهمی مانند نماز و 
روزه یاد می شود. این فریضه الهی در هر دوره ای 

از تاریخ اسالم، در ظرف خاصی خودنمایی 
کرده و برکات زیادی را برای امت مسلمان 
به ارمغان آورده است. در این فصل برآنیم 
تا به طور اجمالی با این پدیده دینی آشنا 

شویم.۱

1.جهادراچهبنامیم...؟

واژه جهاد از ریشه َجهد یا ُجهد به معنای تالش 
مضاعف و مشقت اقتباس شده است. در اصطالح 

فقهی نیز از جهاد با عنوان آمادگی برای تالش و قبول کردن 
زحمت در راه خدا یاد می شود.

مسئله اساسی در تبیین معنای اصطالحی جهاد است. از منظر 
فقاهت اگر بخواهیم به تدقیق معنای مصطالح »جهاد« بپردازیم، 
مفهوم  فقاهت شیعی، گستره  منظومه  در  که  می گردد  روشن 
»جهاد« دامنه وسیعی دارد و با آنچه در ابتدا به ذهن آید، که 

مقارنت معنایی با امور نظامی و جنگی است، متفاوت است.
اگر چه برخی مانند  راوندی در کتاب »فقه القرآن«، جهاد را تالش 
برای نابودی دشمنان اسالم می دانند؛2 ولی برخی نیز همچون 
شهید اول در کتاب »غایه المراد« با توجه به معنای لغوی جهاد، 
آن را طوری تعریف می کنند که محاربه و قتال با دشمنان در آن 

شرط نباشد.۳ 

۱. در نگارش محتوای این بخش، از تقریر درس خارج فقه آیت اهلل عباس 
کعبی)مدظله( توسط شاگردان ایشان اقتباس شده است.

2.  فقه القرآن، ج ۱ ، ص۳2۸.
۳.  بذل النفس و المال و الوسع في إعالء کلمۀ اإلسالم و إقامۀ شعائراإلیمان.

با مراجعه به آیات و روایات می توان اینگونه برداشت کرد که نظر 
شهید اول یعنی اعم دانستن جهاد از قتال)امور نظامی( بیشتر به 

حقیقت نزدیک است. دالیل این مساله عبارتند از:

الف(ادلهقرآنی

می دانیم که در مکه)برخالف مدینه(، مسلمانان امر به کف از قتال 
شده بودند؛ در حالی که در آیات مکی نیز واژه جهاد و امر به آن 
به چشم می خورد مثل آیه »َفال تُِطِع الْکافِریَن َو جاِهْدُهْم بِهِ ِجهاداً 
َکبیراً «۴ که قرآن را ابزار جهاد معرفی می کند و نشانگر آن است 

که جهاد اعم از قتال نظامی است. 

ب(ادلهروایی

می فرماید:  ایمان  حقیقت  درباره  نهج البالغه  در  امیرالمومنین 
بْرِ َو الْیَقِیِن َو الَْعْدِل َو الِْجَهادِ...  »اإْلِیَماُن َعَلی أَْربَِع َدَعائَِم َعَلی الصَّ
النَّْهِي  بِالَْمْعُروِف َو  اْلَْمرِ  أَْربَِع ُشَعٍب َعَلی  الِْجَهاُد مِنَْها َعَلی  َو 
ْدِق فِي الَْمَواِطِن َو َشنَآِن الَْفاِسقِیَن َفَمْن أََمَر  َعِن الُْمنَْکرِ َو الصِّ
َعِن  نََهی  َمْن  َو  الُْمْؤمِنِیَن  ُظُهوَر  َشدَّ  بِالَْمْعُروِف 
الُْمنَْکرِ أَْرَغَم أُنُوَف الَْکافِرِیَن َو َمْن َصَدَق فِي 
الَْمَواِطِن َقَضی َما َعَلیْهِ َو َمْن َشنَِئ الَْفاِسقِیَن 
یَْوَم  أَْرَضاُه  َو  لَُه   ُ اهللَّ َغِضَب   ِ هلِلَّ َغِضَب  َو 

الْقِیَاَمۀِ«۵ 
تولید  جهاد  از  معنایی  روایت،  این  از 
می شود که از مخترعات شرع مقدس است 
و آن اینکه: جهاد، بذل سعی و تالش است 
برای رسیدن به هدف یعنی تقویت جامعه 

ایمانی، اعتالی کلمه اهلل و شکست دشمنان. 
روایتی دیگر از حضرت امیر)ع( در بستر شهادت 
َ فِي الِْجَهادِ بِأَْمَوالُِکْم َو أَنُْفِسُکْم َو أَلِْسنَتُِکْم  َ اهللَّ است که فرمود: »اهللَّ
ِ َو َعَلیُْکْم بِالتََّواُصِل َو التَّبَاُذِل َو إِیَّاُکْم َو التََّدابَُر َو  فِي َسبِیِل اهللَّ
التََّقاُطَع اَل تَتُْرُکوا اْلَْمَر بِالَْمْعُروِف َو النَّْهَي َعِن الُْمنَْکرِ َفیَُولَّی َعَلیُْکْم 

ِشَراُرُکْم ثُمَّ تَْدُعوَن َفاَل یُْستََجاُب لَُکْم«۶. 
در این روایت جهاد با زبان در مقابله با دشمنان، حفظ وحدت، 
امر به معروف و نهی از منکر، همه اسباب حفظ نظام اسالمی 

به شمار آمده و باعث شکست اشرار می شوند.
بعد از بررسی این دالیل، می توان جهاد را اینگونه تعریف کرد: 
تولید و به کارگیری قدرت در جهت تامین منافع اسالم و مسلمین، 
مقابله با دشمنان برای جلوگیری از فساد آنان و توسعه دعوت 

اسالم و رفع موانع آن، زیر نظر رهبر باکفایت شرعی.

۴.  فرقان/ ۵2.
۵. نهج البالغۀ، حکمت ۳۱.

۶. نهج البالغۀ، خطبه۴۷.
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به کارگیری  و  تولید  یعنی  جهاد 
قدرت در جهت تامین منافع اسالم 
برای  با دشمنان  مقابله  و مسلمین، 
توسعه  و  آنان  فساد  از  جلوگیری 
دعوت اسالم و رفع موانع آن، زیر 

نظر رهبر باکفایت شرعی.



۲.جایگاهجهادراچهبدانیم...؟

   از چند طریق می توان به جایگاه جهاد پی برد: 

الف(اهدافجهاد

هر امری در شریعت به خاطر مقاصد و اهدافی وضع شده که 
اصالت عمل را به خود اختصاص می دهد. در مورد جهاد باید 
دانست که اگرچه تمام اهداف نهفته در آن، خدایی و در راستای 
سبیل اهلل هستند؛ ولی نمی توان همچون نماز و روزه و عبادات 

دیگر، قصد قربت را در آن شرط دانست. 
به بیان دیگر آنچه در جهاد مهم است، تحقق مصالح عمومی 
جامعه اسالمی و یا نجات مظلومین است و این اهداف حتی اگر 
بدون نیت حاصل شوند، از فضیلت و ثواب این عبادت نخواهند 
کاست. با نگاهی به آیات قرآن، می توان چند هدف را برای جهاد 

نام برد: 

یک:هدایت

مهمترین هدف جهاد، هدایت امت گمراه به سمت سعادت ابدی 
است و از این بابت آیه می فرماید: » َو الَّذیَن جاَهُدوا فینا لَنَْهِدیَنَُّهْم 

َ لََمَع الُْمْحِسنیَن«۱ ُسبَُلنا َو إِنَّ اهللَّ

دو:مقابلهباتوطئهدشمنان

برنامه دشمن تضعیف ایمان در جامعه اسالمی است و از این 
بابت مسلمانان باید با استفاده از نیروی جهاد، توطئه های آن را 
خنثی سازند. آیه قرآن نیز می فرماید: » َو قاتُِلوُهْم َحتَّی ال تَُکوَن 
َ بِما یَْعَمُلوَن بَصیٌر«2.  ِ َفإِِن انْتََهْوا َفإِنَّ اهللَّ یُن ُکلُُّه هلِلَّ فِتْنٌَۀ َو یَُکوَن الدِّ

سه:حاکمیتدین

اعتالی کلمه اهلل و حاکمیت دین یکی از مهمترین اهدافی است 
که جهاد بخاطر آن انجام شده و این حاکمیت منحصر در حوزه 
َحتَّی  قاتُِلوُهْم  »َو  می فرماید:  این باره  در  قرآن  نیست.  خاصی 
َفإِِن انْتََهْوا َفال ُعْدواَن إاِلَّ َعَلی   ِ یُن هلِلَّ ال تَُکوَن فِتْنٌَۀ َو یَُکوَن الدِّ

الِمیَن«۳  الظَّ

چهار:دفعظلمازمستضعفین

دفاع از مستضعفین جهان می تواند به خوبی رسالت وضع پدیده 
جهاد در شریعت را نمایان سازد. قرآن می فرماید: » َو ما لَُکْم ال 
جاِل َو النِّساءِ َو الِْولْداِن  ِ َو الُْمْستَْضَعفیَن مَِن الرِّ تُقاتُِلوَن في  َسبیِل اهللَّ
الِِم أَْهُلها َو اْجَعْل لَنا  الَّذیَن یَُقولُوَن َربَّنا أَْخرِْجنا مِْن هِذهِ الَْقْریَۀِ الظَّ

مِْن لَُدنَْک َولِیًّا َو اْجَعْل لَنا مِْن لَُدنَْک نَصیراً«۴. 

۱.  عنکبوت/ ۶۹.
2. انفال/ ۳۹.
۳. بقره/ ۱۹۳.
۴.  نساء/ ۷۵.

پنج:رفعموانعنشراسالم

شریعت اسالم همواره به دنبال آن است که موانع نشر حقایق 
دینی را از سر راه برداشته و از جان و مال و ناموس مسلمانان 
ْهرِ الَْحرامِ  ْهُر الَْحراُم بِالشَّ دفاع نماید. قرآن کریم می فرماید: » الشَّ
َو الُْحُرماُت قِصاٌص َفَمِن اْعتَدی  َعَلیُْکْم َفاْعتَُدوا َعَلیْهِ بِِمثِْل َما 
َ َمَع الُْمتَّقیَن«۵ این آیه به  َ َو اْعَلُموا أَنَّ اهللَّ اْعتَدی  َعَلیُْکْم َو اتَُّقوا اهللَّ
دنبال آن است که مسلمانان را به نسبت شر دشمنان آگاه ساخته 
و مجوز دفع شر آنان را صادر نماید؛ چرا که این شرور، نتیجه ای 
جز اخراج مسلمین از محل زندگی شان و مانع تراشی برای نشر 

حقایق دینی ندارد.  

شش:رفع.فسادازجامعهاسالمی

به جرات می توان گفت که مهمترین دلیل وجوب جهاد، وجوب 
قطع فساد به حکم عقل در جامعه است. قرآن نیز به صورت 
مداوم بر جلوگیری از رواج فساد در جامعه تاکید می نماید: » َو 
َ ُذو  ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لََفَسَدِت اْلَْرُض َو لِکنَّ اهللَّ لَْو ال َدفُْع اهللَّ

َفْضٍل َعَلی الْعالَمیَن«۶ 

ب(فضیلتجهاد

راه دیگر درک منزلت جهاد، فضیلت و ثوابی است که در شریعت 
برای آن ذکر شده است. در این باره آیات و روایات فراوانی وجود 

دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
َو  َررِ  الضَّ أُولِي  َغیُْر  الُْمْؤمِنیَن  مَِن  الْقاِعُدوَن  یَْستَِوي  »ال  یک: 
ُ الُْمجاِهدیَن  َل اهللَّ ِ بِأَْموالِهِْم َو أَنُْفِسهِْم َفضَّ الُْمجاِهُدوَن في  َسبیِل اهللَّ
ُ الُْحْسنی  َو  بِأَْموالِهِْم َو أَنُْفِسهِْم َعَلی الْقاِعدیَن َدَرَجًۀ َو ُکالًّ َوَعَد اهللَّ
ُ الُْمجاِهدیَن َعَلی الْقاِعدیَن أَْجراً َعظیماً«۷. هرگز مؤمنانی  َل اهللَّ َفضَّ
که بدون عذر از جهاد بازنشستند با آنان که به مال و جان در راه 
خدا جهاد کنند، یکسان نخواهند بود؛ خدا مجاهدان )فداکار( به 
مال و جان را بر بازنشستگان )از جهاد( بلندی و برتری بخشیده 

و همه )اهل ایمان( را وعده پاداش نیکو فرموده است.

۵. بقره/ ۱۹۴.

۶. بقره/ 2۵۱.
۷.  نساء / ۹۵.
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دو: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا َهْل أَُدلُُّکْم َعلی  تِجاَرةٍ تُنْجیُکْم مِْن َعذاٍب 
ِ بِأَْموالُِکْم َو  ِ َو َرُسولِهِ َو تُجاِهُدوَن في  َسبیِل اهللَّ أَلیٍم تُْؤمِنُوَن بِاهللَّ
أَنُْفِسُکْم ذلُِکْم َخیٌْر لَُکْم إِْن ُکنْتُْم تَْعَلُموَن«۱. ای اهل ایمان، آیا شما 
را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب دردناک )آخرت( 
نجات بخشد داللت کنم؟ به خدا و رسول او ایمان آرید و به مال 
و جان در راه خدا جهاد کنید، که این کار )از هر تجارت( اگر دانا 

باشید برای شما بهتر است. 
سه: حضرت امیر هنگامی که مردم را در مقابل لشکرکشی معاویه 
ا بَْعُد َفإِنَّ الِْجَهاَد بَاٌب مِْن  به »انبار« بسیج می کردند فرمودند: » أَمَّ
 ِ ۀِ أَْولِیَائِهِ َو ُهَو لِبَاُس التَّْقَوی َو دِْرُع اهللَّ ُ لَِخاصَّ أَبَْواِب الَْجنَّۀِ َفتََحُه اهللَّ
لِّ َو  ُ ثَْوَب الذُّ الَْحِصینَُۀ َو ُجنَّتُُه الَْوثِیَقُۀ َفَمْن تََرَکُه َرْغبًَۀ َعنُْه أَلْبََسُه اهللَّ
َغارِ َو الَْقَماَءةِ َو ُضرَِب َعَلی َقْلبِهِ بِاإْلِْسَهاِب  َشِمَلُه الْباََلُء َو ُدیَِّث بِالصَّ
َو أُدِیَل الَْحقُّ مِنُْه بِتَْضیِیِع الِْجَهادِ َو ِسیَم الَْخْسَف َو ُمنَِع النََّصَف«2. 
جهاد دری از درهای بهشت است که برای اولیای خاصش گشوده 
شده است. لباس تقوا و سپر و زره الهی است. و کسی که جهاد را 
ترک کند، خدا لباس مذلت بر او می پوشاند و دچار مصیبت و بال 
می شود و بر او راحت مسلط می شوند و صغیر و ذلیل می شود و 
حقیر می شود. حق خود را با تضییع جهاد از دست می دهد.)یعنی 
شکست می خورد( و نشانه ذلت بر پیشانی اش گذارده می شود و 

از عدالت منع می شوند)قادر به تحقق عدالت نیست(. 
چهار: امام باقر)ع( نامه ای به یکی از خلفای بنی امیه می نویسند و 
او را عتاب و خطاب می کند که کارگزار شما این اشکاالت را 
َلُه  دارد. از جمله اشکاالت: »َو مِْن َذلَِک َما َضیََّع الِْجَهاَد الَِّذي َفضَّ
اِل تَْفِضیاًل فِي  َل َعامَِلُه َعَلی الُْعمَّ ُ َعزَّ َو َجلَّ َعَلی اْلَْعَماِل َو َفضَّ اهللَّ
یُن َو بِهِ یُْدَفُع َعِن  ْحَمۀِ ِلَنَُّه َظَهَر بِهِ الدِّ َرَجاِت َو الَْمْغفَِرةِ َو الرَّ الدَّ
ُ مَِن الُْمْؤمِنِیَن أَنُْفَسُهْم َو أَْمَوالَُهْم بِالَْجنَّۀِ بَیْعًا  یِن َو بِهِ اْشتََری اهللَّ الدِّ
َعاُء  ُل َذلَِک الدُّ ُمْفلِحاً ُمنِْجحا اْشتََرَط َعَلیْهِْم فِیهِ ِحْفَظ الُْحُدودِ َو أَوَّ
ِ مِْن ِعبَاَدةِ الْعِبَادِ َو إِلَی  ِ مِْن َطاَعۀِ الْعِبَادِ َو إِلَی ِعبَاَدةِ اهللَّ إِلَی َطاَعۀِ اهللَّ

ِ مِْن َواَلیَۀِ الْعِبَادِ«۳  َواَلیَۀِ اهللَّ
از جمله اشکاالت، تضییع جهادی است که خداوند بر دیگر 
اعمال برتری داده است. کارگزار جهاد، از همه کارگزاران دیگر 
ارزش بیشتر است و این یعنی نیروهای مجاهد و حافظ امنیت 
و عزت نظام اسالمی، باالترین ارزش را در میان مدیران جامعه 

اسالمی دارند. 
هم درجه شان باالتر است و هم در مغفرت و رحمت الهی برترند. 
به چه دلیل؟ استدالل امام این است که به وسیله جهاد، دین ظهور 
و بروز کرد و پیروز شد، و به وسیله جهاد از دین دفاع می شود.

 

۱.  صف/  ۱۰ تا ۱۳.
2.  نهج البالغۀ، خطبه 2۷.

۳.  الکافي، ج۵ ، ص۳ - وسائل الشیعۀ ، ج۱۵، ص۱2.

ج(کارکردجهاد

جهاد عالوه بر ثواب اخروی، فواید و آثار دنیوی زیادی نیز به 
همراه دارد که از آن جمله می توان چند مورد را نام برد:

* ضمانت اجرایی احکام
* حفظ جان و امنیت مسلمانان

* حفظ حریم جغرافیایی جهان اسالم
* جلوگیری از رخوت مسلمانان
* رواج عدل و انصاف در جامعه

* نجات انسان ها از ظلم و زور
* بسترسازی برای تمدن اسالمی

* جلوگیری از مستعمره شدن و عقب ماندگی جوامع اسالمی

3.جهادرامتشکلازچهبدانیم...؟

طبق آنچه درباره چیستی جهاد گذشت، چهار عنصر اصلی در 
بطن جهاد وجود دارد:

عنصراول:بهکارگیریتمامتوان

این عنصر در واژه َجهد و ُجهد نهفته است. استفاده از همه 
ظرفیت های عقلی، ذهنی، روحی، عاطفی، روانی، توانمندی های 
مالی، زمانی، انگیزه ای و... همه مشمول َجهد و ُجهد است. یک 
مجاهد از همه اینها استفاده می کند. و این مطلب در همه مصادیق 

جهاد به چشم می خورد.

عنصردوم:درراهخدابودن

این قید شرعی است که جهاد را به حقیقت شرعیه تبدیل می کند 
و منظور ما هر آن چیزی است که باعث جلب رضای پروردگار 
شود. از قیبل حفظ و نشر دین و مقابله با تجاوز و محقق کردن 
مصالح بزرگ مانند حفظ کشورها، امنیت، حفظ نفوس و اعراض، 

حفظ منطقه جغرافیایی و... همه فی سبیل اهلل محسوب می شوند.

عنصرسوم:اعتالیدین

اعتال و اعزاز دین و تقویت شعائر ایمانی از جمله اهداف مهم و 
حیاتی در جهاد است. تفاوت این عنصر با فی سبیل اهلل بودن، این 

است که عنصر دوم وظیفه و اعتال کلمه اهلل، هدف است. 

عنصرچهارم:مقابلهبااغیار

مقابله و رقابت با اغیار و دشمنان در بطن حجاب نهفته و رمز 
القای انگیزه به مجاهدین به حساب می آید. این مقابله صرفا به 

مقابله نظامی ختم نشده و مصادیق زیادی می تواند داشته باشد.

4.چهفرعیاتیرابرجهادبارکنیم...؟

بر اساس عناصر گفته شده، می توان عناوین فقهی فرعی زیادی 
را استخراج کرد تا به وسیله آن ها حقیقت جهاد بهتر درک شود.
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الف(وجوبتحصیلقدرت

متناسب با مولفه َجهد و ُجهد یک مساله شرعی به ذهن می آید 
و آن بحث »وجوب صناعه القوه« یعنی وجوب تولید قدرت 
است. ما نمی توانیم بگوییم در جهاد َجهد و ُجهد الزم است ولی 

ساخت قدرت الزم نیست. 
اگر امر به َجهد و ُجهد وجود دارد، پس قطعا امر به تولید قدرت 
نیز وجود دارد. حاال این تولید قدرت که در مقابل با دشمن 
است؛ چه تولید قدرت فرهنگی باشد چه تولید قدرت اجتماعی 
و سیاسی و امنیتی و علمی و ایمانی. اگر دشمن تهاجم فرهنگی 
دارد، مقابله با او تولید قدرت فرهنگی را می طلبد و اگر پای 

جنگ نرم به میان آمد، تولید قدرت نرم واجب می شود. 

ب(حرمتجنگقدرتطلبانه

این مساله همیشه مورد سوال است که اصل در اسالم صلح 
است یا جنگ؟ می گوییم اصل جهاد است. جنگ اگر مستکبرانه 

و برای به استضعاف کشاندن ملت ها و منافع شخصی 
باشد، حرام است و به فساد ختم می شود. یعنی 

مصالح  یا  حکومت ها  مصالح  برای  اگر 
جنگجویان باشد، جهاد محسوب نمی شود. 
مانند جنگ های آمریکا که به اسم حقوق 
بشر به ملت ها تحمیل می شود و غرضی 

جز تامین منافع شخصی عده ای ندارد.

ج(توصلیبودن

فقها جهاد را در کتاب عبادات آورده اند نه 
معامالت؛ لذا حتما باید فی سبیل اهلل باشد؛ اما 

از اینکه جهاد فی سبیل اهلل یعنی از اعمال ُقربی است 
و باعث تقرب به خدا می شود، اینگونه برمی آید که مجاهدین 
باید نیت کنند که ما جهاد را مانند نماز و روزه، برای نزدیکی 
به خدا انجام می دهیم؟ پاسخ این است که خیر؛ جهاد واجب 
توصلی است نه تعبدی. یعنی تحقیق اهداف و غایات در جهاد 
مهم است. حاال این اهداف ممکن است دفاع از نفس، عرض، 
ناموس، اموال و سرزمین و مصالح عمومی امت باشد. همه اینها 
جهاد فی سبیل اهلل محسوب می شود. رفع موانع توحیدی و موانع 
دعوت به خدا نیز جهاد است؛ لذا نمی توان قصد قربت را در 

جهاد فی سبیل اهلل الزم دانست.

د(وجوبدشمنشناسی

نمی توان وارد معرکه جهاد شد ولی دشمن را نشناخت. جهاد 
متوقف بر این مساله است. در زمان ما دشمن شماره یک اسالم 
و مسلمین، آمریکا و صهیونیست است و کشورهای امثال حاشیه 
خلج فارس مثل عربستان که شجره خبیثه هستند، تابع آن ها 

هستند. 

ه(وجوبدعوتالیاهّلل

عنوان جهاد، برای دعوت الی اهلل است؛ چه در مقابل با کفار و 
مشرکین برای دعوت به اسالم، چه در مقابله با طاغوت و جائر 
و برای تشکیل دولت اسالمی، و چه برای توسعه دولت اسالمی 
باشد. هدف جهاد دعوت الی اهلل است و این دعوت، خود عنوان 

مستقل و واجب است. 

و(وجوبدفعموانعنشراسالم

در جهاد عالوه بر پیشگیری، باید رفع مانع از دعوت به خدا کرد. 
باید کسانی که صد عن سبیل اهلل می شوند را شناخت و آنان را با 
جهاد مقابله کرد. جهاد آزادی بخش و تحریری، مراتبی دارد که 
از مسالمت آمیز و تالیف قلوب تا رفع موانع، همه مشمول عنوان 

جهاد آزادی بخش هستند.

ز(وجوبمعرفتامامواطاعتازاو

تمام صور جهاد باید با امام و رهبر صورت بگیرد و بدون آن باطل 
و ساقط است. لذا اولین مطلبی که برای ما مهم است، 
شناخت همین امام و رهبری است که قرار است 
زیر چتر او جهاد شود. بعد از شناخت امام، 
باید به او ایمان آورد و بیعت کرد. مطلب 
امام و والیت پذیربودن  از  بعدی، اطاعت 
است و بعد از این مراحل یاری و کمک 
به اوست. یکی از مصادیق یاری امام، در 
میدان جهاد است و این از شروط جهاد است 
که »ان الجهاد الیتم اال مع االمام العادل باالصاله 

او باالنیابه«. 

5.جهادرافریضهبیابیم...؟

الف(اصلوجوب

ادله وجوب جهاد، چند قسم است: 

یک:ضرورتدین

همانطور که بیان شد، اعتال و اعزاز دین جز با جهاد و تالش 
مسلمین امکان پذیر نبوده و از این بابت می توان قید وجوب را 

برای جهاد، اختیار کرد.

دو:اجماع

در مورد وجوب جهاد در بین فقها اجماع وجود دارد و بحث های 
موجود ناظر به نوع وجوب)عینی یا کفایی بودن( آن است. شیخ 
فرائض  من  فرض  »الجهاد  می فرماید:  »المبسوط«  در  طوسی 
اإلسالم إجماعا۱«. معلوم است که این اجماع، اجماع بعد الضروره 
و قبل الدلیل است؛ لذا صرفا به درد تاکید بر وجوب می خورد.  

۱. المبسوط في فقه اإلمامیۀ؛ ج 2، ص: 2.  
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است  توصلی  واجب  جهاد 
نه تعبدی. یعنی تحقیق اهداف و 

غایات در جهاد مهم است. حاال این 
نفس،  از  دفاع  است  ممکن  اهداف 
و  و سرزمین  اموال  ناموس،  عرض، 
همه  باشد.  امت  عمومی  مصالح 

اینها جهاد فی سبیل اهلل محسوب 
می شود. 



سه:حکمعقل

این حکم عقل، به چند روش قابل اثبات است:
 روش اول: شرک و کفر و الحاد، فساد و بلکه فساد اکبر است. 
فساد فکری و ذهنی و روحی و عقیدتی، بدترین و بزرگترین 
نوع فساد است. مصداق اتم آن، الحاد است. قطع این فساد عقال 
واجب است. بنابراین، قطع ماده فساد واجب عقلی است. البته 
ممکن است در مصداق جهاد است اختالف به وجود آید که باید 

امام معصوم دخالت کند. 
روش دوم: حکم قطعی عقل به لزوم اقامه عدل الهی و حاکمیت 
دین و شریعت تعلق می گیرد. اگر ما بفهمیم که حکم قطعی به 
لزوم اقامه عدل الهی و حاکمیت شریعت وجود دارد، برای تنظیم 
آنچه موجب کمال انسان است، به راحتی می توان گفت که جهاد 
راه حاکمیت دین و اقامه عدل الهی و تحقق کمال انسانی است. 
مرحوم عالمه طباطبایی)ره( در المیزان۱ با عنوان الجهاد الذین 
یامر به القرآن، استدالل عقلی آورده اند و در واقع جهاد ابتدایی 
را به دفاعی برگردانده اند و منظور از دفاعی را، دفاع از توحید و 

شریعت و حاکمیت دین و اقامه عدل الهی دانسته اند. 

چهار:سیرهنبوی

جهاد در سیره نبوی را می توان در چند مرحله دنبال کرد:
*تبلیغوحی

آغاز جهاد، بعثت پیامبر است. مرحله بعد تبلیغ چهره به چهره 
و غیرعلنی است که در این مرحله حضرت امیر)ع( و حضرت 
خدیجه ایمان آوردند و هسته اصلی اسالم، سه نفره شد. اولین 

نمازی هم که اقامه شد، به جماعت بود. 
*کادرسازیمخفیانه

مرحله دوم، سازماندهی سری و مخفیانه برای کادرسازی بود. در 
این مرحله، مقاومت، راهبرد پایه ای پیامبر)ص( بود. آن حضرت 
در این مرحله که سه سال طول کشید،  باالی چهل نفر را از 

مومنین مقاوم، جذب نمود. 
*دعوتعلنی

مرحله سوم، علنی کردن دعوت است. در این مرحله امر به تحمل 
اذیت و آزار مشرکین قریش و دستور به عدم اطاعت مشرکین و 
کوتاه نیامدن در برابر آنان و تبلیغ قرآن و وحی به صورت علنی 
علی رغم اذیت ها و آزارهایی که صورت می گرفت، صادر شد.  
قرآن این مرحله از دعوت علنی را که جهاد بیانی باشد، جهاد کبیر 
نام نهاده است: » َفال تُِطِع الْکافِریَن َو جاِهْدُهْم بِهِ ِجهاداً َکبیراً« 
)فرقان/ ۵2( جهاد در این مرحله، یک عنوان داشته است: »مواجه 
الطواغیت مکه باللسان و البیان و الحکمه و الموعظه الحسنه و 
الجدال بالتی هس احسن«. از طرف دیگر، تبلیغ دعوت اسالم بین 

۱. المیزان، ج2 ص ۵ تا ۶۹.

مردم و افراد مستعد و تحمل اذیت و آزار و وجوب استقامت و 
استمرار نیز در همین مرحله است2.

*هجرت

آزار و اذیت مشرکین، در نهایت پیامبر اسالم و مسلمانان را به 
فکر هجرت انداخت که خداوند نیز در قرآن از این تصمیم آن ها 
ئَنَُّهْم  ِ مِْن بَْعِد ما ُظلُِموا لَنُبَوِّ تجلیل می نماید. »َو الَّذیَن هاَجُروا فِي اهللَّ
نْیا َحَسنًَۀ َو َلَْجُر اْلِخَرةِ أَْکبَُر لَْو کانُوا یَْعَلُموَن )نحل/ ۴۱( . فِي الدُّ

*تاسیسدولتاسالمی

مرحله پنجم، تاسیس دولت اسالمی است که پیامبر در آن جهت 
نیز تالش کرد. محوریت تاسیس دولت، مسجد، ساخت جامعه 
تالیف  انصار،  ایمانی میان مهاجرین و  برادری  ایمان،  بر مدار 
قلوب، جایگزینی جامعه اسالمی به جای جامعه قبایلی، صدور 
قانون اساسی مدینه و تالش برای تولید قدرت برای مقابله با 

دشمنان و دفاع شرعی بود.
*اذنبرقتال

با نزول آیات امر به قتال با مشرکین، مسلمانان دو دسته شدند. 
دسته ای از این امر خوشحال شده و خود را برای جنگ مهیا 
کردند و عده ای دیگر با چشم داشتی که نسبت به غنایم داشتند، 

خود را پنهان ساختند. 

2.  بحارالنوار، ج 2۹، ص۴۰۷.
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پنج:اطالقآیاتوروایات

در خالل بحث های سابق، آیات و روایات مهم موجود در باب 
وجود جهاد برای مسلمین بیان شد.

ب(عینییاکفاییبودنوجوب

یک:مقدمات

برای فهم عینی یا کفایی بودن جهاد، باید به صورت مقدمه امورات 
چهارگانه ای را ذکر کرد:

*عمومیتجهاد

مرحوم صاحب جواهر)ره( می فرماید: »و هذا واجب علی الحر 
و العبد و الذکر  و النثی و السلیم و المریض و العمی و العرج 
و غیرهم إن احتیج إلیهم، و ال یتوقف علی حضور اإلمام علیه 
السالم و ال إذنه، و ال یختص بمن قصدوه من المسلمین، بل 
یجب علی من علم بالحال النهوض إذا لم یعلم قدرة المقصودین 

علی المقاومۀ، و یتأکد الوجوب علی القربین فالقربین«.۱ 
*عدمفرقدرحکمجهاددفاعیوابتدایی

با دقت در عبارت بزرگانی همچون صاحب جواهر می توان ادعا 
کرد که حکم واحدی را برای جهاد ابتدایی و دفاعی ذکر کرده و 
هردوی آن ها را کفایی یا عینی می دانند. در جهاد ابتدایی شرایطی 
است که در دفاعی نیست. برداشته شدن شرایط خاص جهاد 

ابتدایی، به معنای تغییر حکم در جهاد دفاعی نیست. 
*جهادتعطیلبردارنیست

وجوب جهاد، چه قبل از تاسیس دولت)مانند مبارزه با طاغوت( 
و چه بعد از آن برای حفظ دولت و نظام، و چه در سیاست 
منطقه ای دولت اسالم، به نحوی است که تعطیل بردار نیست؛ 
مگر بعد از تحقق اهداف در هر مرتبه؛ مثال در آفریقا می خواهیم 
اسالم را معرفی کنیم؛ اما معرفی و تبلیغ اسالم توام با مخاطرات 
است. این جهاد، وجوبش برداشته نمی شود و َمن بِه الِکفایه هم 
باید وجود داشته باشد تا هدف محقق شود؛ ولو آنکه توام با 

مخاطرات باشد و کسی هم شهید یا شکنجه و زندان شود. 
*عمومیتجهادبرافرادحقیقیوحقوقی

فقها در عینیت و کفاییت وجوب، چه کسی را مخاطب قرار 
داده اند؟ نسبت به چه کسانی واجب کفایی یا عینی است؟ معلوم 
به  اما مکلفین صرفا  اینان مکلفین هستند؛  است که مخاطب 
انسان ها محدود نبوده و نهادهایی مثل دولت و رهبر جامعه را 
نیز شامل می شود. بنابراین جهاد هم شامل افراد حقیقی می شود 

هم افراد حقوقی. 
بعد از بیان این مقدمات چهارگانه، اکنون الزم است تا به دالیل 

۱. جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 2۱ ص: ۱۸.  

طرفداران کفایی یا عینی بودن جهاد، نگاهی بیفکنیم:

دو:ادلهکفاییبودنجهاد

درباره کفایی بودن جهاد، دالیل مختلفی وجود دارد از قبیل:
*ماهیتوجوبجهاد

ماهیت وجوب در جهاد، با نماز و روزه و حج و زکات و خمس 
تفاوت دارد. لذا قبل از بحث ادله قرآنی و روایی و اجماع و سیره 
نبوی، درباره وجوب کفایی در همه مراتب، باید به طبیعت جهاد 
توجه کنیم. اگر ماهیت جهاد را خوب تحلیلی کنیم، بدون نگاه 
به سایر ادله، متوجه خواهیم شد که بنفسه به نحو واجب کفایی 
است نه عینی؛ اما این کفایت و حاجت، چون هم دشمن وجود 
دارد و هم مامور به تقویت اسالم هستیم، محقق نمی شود جز با 

برخواستن عده ای از امت اسالم. 
*روایات

مرحوم شیخ طوسی)ره( اشاره به روایت نبوی می کنند: »»و روي 
عن النبي علیه السالم أنه قال: من جهز غازیاً فقد غزی، و من 
خلف غازیاً في أهله فقد غزي2، فلو کان فرضاً علی العیان، 
لکان القاعد  یستحق العقاب دون الثواب.«۳ اگر کسی رزمنده ای 
را پشتیبانی کند، گویی خودش در جهاد حاضر شده است و اگر 
هزینه خانواده او را تامین کند، گویی خودش در میدان حاضر 
نمی فرمود »من جهز  بود،  واقعا واجب عینی  اگر  شده است. 
غازیا«. چون کسی که در جبهه نباشد، مرتکب گناه شده حتی اگر 

از خانواده رزمنده پشتیبانی کند. 
*آیات

ُ الُْحْسنی «۴ معلوم است قاعدین چه کسانی که عذر  »ُکالًّ َوَعَد اهللَّ
دارند مانند نابینا و ناتوان و بیمار، چه کسانی که اذن شرعی برای 
غیبت از جهاد دارند، یا مشغول به کار دیگری مثل مدیریت 
شهری هستند، اینان گنهکار نیستند؛ با اینکه دیگران در جبهه 
قتالی، واجب عینی  بنابراین اگر جهاد  حاضرند و می جنگند. 
ُ الُْحْسنی « چه در جبهه  بود، خداوند نمی فرمود: »»ُکالًّ َوَعَد اهللَّ
باشید چه در پشت جبهه، اگر عذر شرعی باشید یا مشغول انجام 
وظیفه ای باشید، گنهکار نیستید؛ با اینکه حضور در جبهه فضل و 

ثوابش بیشتر از پشت جبهه است. 
آیه دوم، آیه نفر است: »َو ما کاَن الُْمْؤمِنُوَن لِیَنْفُِروا َکافًَّۀ َفَلْو ال نََفَر 
یِن َو لِیُنِْذُروا َقْوَمُهْم إِذا  ُهوا فِي الدِّ مِْن ُکلِّ فِْرَقۀٍ مِنُْهْم طائَِفٌۀ لِیَتََفقَّ

2. سنن أبي داود ۳: ۱2حدیث 2۵۰۹ و صحیح البخاري ۴ :۳2 و سنن الترمذي ۴: 
۱۶۹حدیث ۱۶2۸و ۱۶۳۱ و سنن النسائي ۶: ۴۶، و معجم الطبراني الکبیر ۵: 2۴۴حدیث 
۵22۵- ۵2۳۱ و مسند أحمد بن حنبل ۴: ۱۱۵-۱۱۶و السنن الکبری ۹: 2۸و ۴۷ و 

۱۷2 و مجمع الزوائد ۵: 2۸۳ و في بعض ما ذکرناه اختالف یسیر في اللفظ فالحظ.
۳. الخالف؛ ج ۵ ص: ۵۱۷.

 ِ َررِ َو الُْمجاِهُدوَن في  َسبیِل اهللَّ ۴.  »ال یَْستَِوي الْقاِعُدوَن مَِن الُْمْؤمِنیَن َغیُْر أُولِي الضَّ
ُ الُْمجاِهدیَن بِأَْموالِهِْم َو أَنُْفِسهِْم َعَلی الْقاِعدیَن َدَرَجًۀ َو  َل اهللَّ بِأَْموالِهِْم َو أَنُْفِسهِْم َفضَّ

ُ الُْمجاِهدیَن َعَلی الْقاِعدیَن أَْجراً َعظیماً «؛ نساء / ۹۵. َل اهللَّ ُ الُْحْسنی  َو َفضَّ ُکالًّ َوَعَد اهللَّ
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َرَجُعوا إِلَیْهِْم لََعلَُّهْم یَْحَذُروَن«۱  الزم نیست مومنان همه جبهه 
بروند. البته این آیه شریفه، بعد از آیه ۱2۰ نازل شده که مسلمانان 
گمان کردند همه باید در جبهه حاضر شوند و کسی در پشت 
جبهه باقی نماند. چرا که فرموده است: »ما کاَن ِلَْهِل الَْمدینَۀِ َو َمْن 
ِ َو ال یَْرَغبُوا بِأَنُْفِسهِْم  َحْولَُهْم مَِن اْلَْعراِب أَْن یَتََخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اهللَّ
َعْن نَْفِسهِ ذلَِک بِأَنَُّهْم ال یُصیبُُهْم َظَمأٌ َو ال نََصٌب َو ال َمْخَمَصٌۀ في  
اَر َو ال یَنالُوَن مِْن َعُدوٍّ نَیاًْل  ِ َو ال یََطُؤَن َمْوِطئاً یَغیُظ الُْکفَّ َسبیِل اهللَّ
َ ال یُضیُع أَْجَر الُْمْحِسنیَن«.2بعد  إاِلَّ ُکتَِب لَُهْم بِهِ َعَمٌل صالٌِح إِنَّ اهللَّ
از این آیه همه به جبهه رفتند و حتی حافظان و قاریان زیادی از 
قرآن کشته شدند. بالفاصله آیه نفر نازل شد که الزم نیست همه 

به جبهه بروید.
*سیرهنبوی

در بسیاری موارد مانند سریه ها، مجموعه ای را به جبهه اعزام 
می کردند و خود و اصحابشان در مدینه می ماندند و نمی رفتند. 
اگر جهاد واجب عینی بود، پیامبر و یارانش در مدینه نمی ماندند.

سه:تعینیافتنجهاد

علیرغم وجوب کفایی، در شرایطی جهاد برای افراد یا نهادهایی 
متعین می شود. این موارد عبارتند از: 

*درخواستولیامر

تنظیم شئون مکلفین جهاد توسط ولی امر جهاد متعین است؛ 
مثال فرمانده جهاد چه باالصاله چه بالنیابه، باید مشخص کند 
که کفایت چگونه حاصل می شود. مثال بگوید من ده هزار نفر 
نیرو می خواهم، تا زمانی که نیاید، َمن بِه الِکفایه محقق نمی شود. 
حاال چه از گروه هایی مشخص کند یا بگوید هر که زودتر آمد. 
یا َمن بِه الِکفایه را از نظر کیفی مشخص کند. مثال بگوید من این 
قدر متخصص یا آرپی جی زن یا پرستار می خواهم. همه مربوط 
به تحدید کفایت است که به دست ولی امر و مسئول جهاد است 

وگرنه محقق نمی شود. 
*آغازدرگیری

مورد دوم که جهاد در آن متعین می شود، مواجهه میدانی و آغاز 
درگیری با دشمن است. کسی که داوطلبانه به میدان جهاد پانهاده، 
نمی تواند در میانه درگیری، جهاد را رها کرده و فرار کند. چون 
اگر میدان را خالی کند، از مصادق فرار از زحف بوده و از گناهان 

کبیره است. 
*دفاعازاسالمومسلمین

مورد سوم که جهاد کفایی متعین می شود، در دفاع از اسالم و 
مسلمین است. اگر برای اسالم موجب وهن باشد یا برای جان و 

۱. توبه/ ۱22.
2. توبه/ ۱2۰.

مال مسلمان و عرض و آبروی مسلمان موجب وهن باشد، به سه 
شرط جهاد کفایی، متعین می شود:

* حضور شخص.
* قدرت دفاع 

* وجود معاون برای دفاع از اسالم و مسلمین.
*نذروعهدوقسم

از آنجایی که جهاد طاعه هلل است و نذر هم در مورد اطاعت است 
و کار راجحی است، واجب است وفاء به نذر کند. مانند هر نذر 

و عهد و قسم دیگری. 
*اجیرکردنبرایجهاد

با اجیرشدن و اجیرکردن، بعضی گفته اند وجوب کفایی جهاد، 
متعین می شود. فرض آن هم به این صورت است که کسی یا 
کسانی یا مجموعه و سازمانی، از نظر مادی امکانات جهاد ندارند 
یا عاجزند. ولی شخص دیگری یا موسسه دیگری، امکانات دارد 

ولی نمی توانند حضور پیدا کنند.  

6.جهادراچندقسمبشماریم...؟

آنچه در کتاب های فقهی ذکر شده، جهاد را به دو دسته ابتدایی 
یا جهاد فتح و دفاعی تقسیم کرده و جهاد دفاعی را دارای دو 
مرحله تاسیس دولت اسالمی و حفظ آن می دانند. با قراردادن 
تقسیم بندی دوگانه معروف  این  الی اهلل می توان  هدف دعوت 
را کنار گذاشته و تقسیم بندی دیگری را برای جهاد ذکر کرد. 
دعوت الی اهلل گاه در سرزمین هایی است که اصال نامی از اسالم 

نشنیده اند. 
گاه نیز در مناطقی است که با اسالم آشنایند اما عناد و لجاج دارند 
یا سهل انگارند. در جایی که نام اسالم را نشنیده اند، منطق اقتضا 
می کند که دعوت به ارسال مبلغ، ساخت مسجد و مراکز اسالمی 
باشد همراه با حکمت و موعظه حسنه. اما در جامعه ای که حجت 
در آن تمام شده و شریعت نیز بیان شده، جهاد باید به صورت امر 
به معروف و نهی از منکر است. بر این اساس، می توان جهاد را 

در ۹ دسته تقسیم بندی کرد:

الف(جهادتبیینی

جهاد تبیینی یعنی جهاد با زبان و لسان که البته ممکن است با 
مخاطره همراه باشد. همانطور که در دعوت علنی، پیامبر)ص( 
بیان می کردند، اما شکنجه و زندان و تبعید دچار می شدند. در 
حقیقت جهاد تبیینی، تالش و مجاهدتی است در راستای احیای 
حقیقت، تأثیرگذاری بر فضای افکار و احساس عمومی برای 
اینکه حقیقت وارونه نشود و باطل خود را به جای حقیقت بر 

افکار و قلب ها سیطره ندهد.

ب(جهادصبر

جهاد صبر برای مقاومت در برابر ظلم و طغیان دشمن است که 
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این هم ممکن است به مخاطراتی مثل شکنجه و آزار ختم شود.  

ج(جهاددفاع

جهاد دفاع در مقابل کسانی است که صد عن سبیل اهلل می کنند و 
مانع گسترش اسالم در جامعه می شوند. مقابله با اینان نیز جهاد 

است.

د(جهادتاسیسدولتاسالمی

جهاد چهارم که از همه مهمتر است، جهاد تمکین یا تاسیس 
اکرم)ص(  رسول  سیره  از  هم  این  که  است  اسالمی  دولت 
برمی آید. در این جهاد باید با فرهنگ سازی، آگاهی سازی و بسیج 
نیرو و تشکیل سازمان و تاسیس موسسات و مراکز فرهنگی 
و سیاسی و تحریک مردم به انقالب، مقدمات تاسیس دولت 

اسالمی را فراهم سازیم. 

ه(جهادحفاظتازدولتاسالمی

بعد از تاسیس دولت، وظیفه همگان حفاظت و 
حمایت از دولت اسالمی در مقابل دشمنان 
به  امیرالمومنین)ع(  روایت  مانند  است. 
َها َو اْستِْصاَلَح  مالک اشتر: »َو ِجَهاَد َعُدوِّ
أَْهلَِها َو ِعَماَرةَ باَِلدَِها«۱ جهاد عدوها، یعنی 
مجاهده با اعداء دولت اسالمی و کسانی که 

می خواهند دولت را از بین ببرند. 

و(جهاددفاعازمستضعفینعالم

از آنجایی که دولت اسالمی صرفا اهداف ملی 
نداشته و جهانی می اندیشد، دفاع از مستضعفین و 

مظلومین جهان و آزادی آنان از سلطه مستکبرین بر مسلمانان 
واجب می گردد. لذا اگر مستضعفی در گوشه ای از جهان باشد 
و دولت اسالمی بتواند از او حمایت کند، حمایت واجب است؛ 

ولو اینکه نیرو بفرستد و درگیری مسلحانه داشته باشد. 

ز(جهادنشردعوتاسالمی

یکی از مهمترین وظایف دولت اسالمی، دعوت است که این 
دعوت جز با تاسیس موسسات علمی و سازمان های تبلیغی 
گسترده امکان پذیر نیست. فرق این جهاد با جهاد تبیین این است 
که در جهان تبیین ممکن است دولت اسالم تشکیل نشده باشد؛ 

ولی در این قسم، حتما باید حکومتی وجود داشته باشد. 

ح(جهادتوسعهدولتاسالمی

جهاد فتح یا همان جهاد به هدف آزادی ملت های غیر مسلمان از 
حاکمیت طاغوت نوع دیگری از جهاد است. برای توسعه اسالم 
در سراسر گیتی و رساندن پیام اسالم به گوش غیرمسلمانان، الزم 

۱. نهج البالغه، نامه /۵۳.

است تا نظام های طاغوتی و جبار از بین بروند.

ط(جهادتمدنسازی

بازسازی امت اسالمی و ساخت تمدن اسالمی نیازمند تالش 
بی وقفه مسلمانان و شرکت فعال در تصمیمات بین المللی است 
که با هدف حاکمیت اسالم در عرصه های مختلف انجام می گیرد. 

7.اهمیتجهادتأسیسدولتاسالمییاجهادتمکین!

همانطور که بیان شد، می توان جهاد تمکین را به عنوان مهمترین 
قسم از انواع جهاد نامید. اصل واژه تمکین در لغت بنابر نقل 
بیضاوی »قرارگرفتن یک شیء در جایگاه خودش« است. این 
واژه در معانی »تسلط چیزی بر چیزی« و »تملک«، »اقتدار و 

قدرت«، »توانمندی و اقتدار« نیز به کار می رود. 
در قرآن کریم و روایات واژه تمکین و مشتقات آن به معنای 
قدرت، ظهور و بروز، تشُخص، نفوذ امر ، رسوخ و استحکام 
می فرماید:  یوسف  در سوره  مثال  است.  آمده  جایگاه 
نَّا لِیُوُسَف فِي اْلَْرِض«2 یا در سوره  »َو َکذلَِک َمکَّ
َو  اْلَْرِض  فِي  نَّاُکْم  َمکَّ اعراف می فرماید:»لََقْد 

َجَعْلنا لَُکْم فیها َمعایَِش«.۳ 
حال متمکن کیست؟ کسی که دستش باز 
باشد تا هر چه بخواهد بتواند انجام دهد 
اسالم  بتواند  تا  کند  برطرف  را  موانع  و 
و  توانمندسازی  یعنی  کند.۴  اجرایی  را 
مقتدرکردن جامعه ایمانی بر آن روش و سبک 
زندگی ای که می خواهند. مثال تمکین در قرآن 
فراوان است اما این تمکین بر دو قسم است: تمکین 

جزئی، تمکین کلی. 
تمکین جزئی در بخشی از بخش ها ممکن است اتفاق بیفتد. نه 
در کالن حکومت و نظام. ممکن است نظام حتی طاغوتی باشد 
اما در بخشی از بخش های نظام، توان برای اجرای اسالم هست. 
مانند تمکینی که خداوند در مرحله اول برای حضرت یوسف 
قرار داد. ایشان کارگزار عزیز مصر و دولت مصر بوده که دولت 
الحادی بود نه ایمانی؛ اما حضرت یوسف فرمود: »قاَل اْجَعْلني  

َعلی  َخزائِِن اْلَْرِض إِنِّي َحفیٌظ َعلیٌم«۵ 
این می شود تمکین جزئی؛ اما تمکین کلی، تمکینی است که 
مانند  پذیرد.  ابعاد صورت  در همه  مانعی  و  رادع  هیچ  بدون 
تمکینی که خداوند برای سلمیان نبی و ذوالقرنین قرار داد. قرآن 
نَّا لَُه فِي اْلَْرِض َو آتَیْناُه مِْن  درباره ذوالقرنین می فرماید: »إِنَّا َمکَّ

2. یوسف/ ۵۶.
۳. اعراف/ ۱۰.

۴. المیزان، ج۱۴، ص۳۸۶.
۵. یوسف/ ۵۵.
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در جهاد تمکین باید با فرهنگ سازی 
و آگاهی سازی و بسیج نیرو و تشکیل 

سازمان و تاسیس موسسات و مراکز 
مردم  تحریک  و  سیاسی  و  فرهنگی 
به انقالب، مقدمات تاسیس دولت 

اسالمی را فراهم سازیم.



ُکلِّ َشيْ ءٍ َسبَباً«۱ یعنی همه اسباب و عوامل تمکین را او داشت و 
هیچ مانعی هم نداشت. در مبارزه و لشکرکشی بر علیه ظالمین، 

در مدیریت جامعه صالحین و در مبارزه با مفسدین. 
به جرات می توان جهاد تمکین یعنی جهاد برای کسب قدرت 
و اقتدار برای اجرایی کردن دین را به عنوان مهمترین نوع جهاد 
معرفی کرد. نمونه آن جهاد پیامبر گرامی اسالم)ص( است که 
در دو مرحله اتفاق افتاد. مرحله جهاد مکی و جهاد مدنی. جهاد 
مکی، جهاد کبیر و برگرفته از آیه شریفه »َفال تُِطِع الْکافِریَن َو 

جاِهْدُهْم بِهِ ِجهاداً َکبیراً«2 است. 
جهاد مدنی، همان قتال فی سبیل اهلل است. اما عمده چیزی که 
مکه  در  پیامبر)ص(  دوره  جهاد  دارد،  تطابق  تمکین  جهاد  با 
است که ایشان و یارانشان چه زحماتی را برای توانمندی اسالم 
متحمل شدند. مثال یکی از فروعات جهاد تمکین بحث هجرت 
است. یکی دیگر، تولی و تبری است. فرع دیگر، عمل سیاسی 
و تشکیالتی است. فرع دیگر، تقیه و مخفی کاری و حفظ اسرار 
است. فرع دیگر، کار فکری و فرهنگی در مقابل دشمن  است. 
فرع دیگر، بصیرت افزایی سیاسی و اجتماعی است که همه منجر 

به پیشرفت می شود. 
رابطه جهاد و تمکین، رابطه سببی و مسببی است. یعنی جهاد 
سبب، و تمکین مسبب است. به معنای اینکه قدرت از طریق 

جهاد حاصل می شود.
 

الف(عواملواسبابتمکین

یک:زمینهسازیوپرورش

مهمترین مساله در کسب تمکین، اعداد و استعداد است که به 
ةٍ َو مِْن رِباِط الَْخیِْل  وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم مِْن ُقوَّ آیه شریفه »َو أَِعدُّ
 ُ ُکْم َو آَخریَن مِْن ُدونِهِْم ال تَْعَلُمونَُهُم اهللَّ ِ َو َعُدوَّ تُْرِهبُوَن بِهِ َعُدوَّ اهللَّ

۱. کهف/ ۸۴.
2. فرقان/ ۵2.

ِ یَُوفَّ إِلَیُْکْم َو أَنْتُْم ال  یَْعَلُمُهْم َو ما تُنْفُِقوا مِْن َشيْ ءٍ في  َسبیِل اهللَّ
تُْظَلُموَن«۳بازگشت می کند. طبق این آیه امت اسالمی باید تا جایی 
که توان دارد برای تولید قدرت در زمینه های مختلف تالش کند. 
این اعداد و آمادگی در برابر دشمن محصور به هیچ جنبه خاصی 

نیست. 
اگر دشمن قدرت فرهنگی دارد، باید قدرت فرهنگی تولید شود. 
اگر دشمن قدرت فساد اخالقی دارد، قدرت اخالقی باید تولید 
شود. اگر دشمن مجموعه قوانین و مقررات را می آورد، شما هم 
باید از نظر فقهی قوانین و مقرراتی از فقه تولید کنید که اهدافتان 
را محقق کند. اگر از نظر روانی، دشمن جنگ روانی دارد، شما 
هم باید قدرت جنگ روانی داشته باشید. پس اقتدار معنوی، 

آمادگی روحی و روانی، نیز ضروری است. 

دو:هجرت

هجرت یکی از راه های توانمندشدن برای تحقق حاکمیت دین 
است. کسی که در زمین مشرکین زندگی می کند و نمی تواند 
اقامه دین کند، هجرت بر او واجب است. هجرت به عنوان 
یکی از مصادیق جهاد مورد بحث است چون باعث توانمندی و 

حاکمیت دین می شود. 

سه:توسعهحداکثریاسالم

از جمله چیزهایی که باعث کسب قدرت برای امت اسالمی 
می شود، توسعه و تبلیغ حداکثری آن در سراسر جهان است. 
اگرچه این امر لوازمی همچون مبارزه با سالطین جور و نظام های 
طاغوتی برای از بین بردن مانع تبلیغ دارد؛ ولی از اهمیت و وجوب 

آن کاسته نخواهد شد.  

ب(رابطهمقاومتوتمکین

بیان شد که مهمترین هدف از وضع حکم جهاد در اسالم، تمکین 
و تسلط دین بر سراسر گیتی است. امروزه و تحت تاثیر حمالت 
همه جانبه دشمنان)اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی و علمی( 
به عبارت  این هدف و  به اسالم، مهمترین راه به دست آوردن 
دیگر مقدمه رسیدن به تمکین، مقاومت مسلمانان در برابر تمام 
این هجمه هاست. این امر صرفا به معنای دفاع نبوده و گاهی با 
تولید یک محصول اقتصادی و یا حتی نقد یک نظریه علمی نیز 
محقق می شود. از این رو سریع ترین راه تحقق تمکین در وضعیت 
امروز جهان اسالم، ترویج روحیه و مکتب مقاومت در بین امت 

مسلمان است.

۳. انفال/ ۶۰.
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فصلدوم

 گفتمان مقاومت ذیل مفهوم جهاد

تحلیلی از چیستی، تاریخچه و عناصر گفتمان مقاومت اسالمی
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دانسته شد که هدف از وضع حکم راهبردی جهاد در اسالم، رفع 
موانع گسترش راه حقیقی هدایت انسان ها، یعنی دین اسالم در 
جهان و سیطره حاکمیت الهی بر جوامع است. اقتضای تحقق این 
هدف، نابودی و محو سلطنت و حاکمیت ظالمانه مستکبران بر 

مستضعفان در تمام زمینه ها خواهد بود. 
بدون شک تحقق چنین هدف بزرگی، با سختی ها و مشکالت 
فراوانی همراه بوده و دشمنی و تقابل جبهه قارونی و فرعونی 
طواغیت را به همراه خواهد داشت. از این روست که خداوند 
به مجاهدین، فرمان صبر و استقامت می دهد: »َفاْستَقِْم َکَما أُمِْرَت 
َوَمن تَاَب َمَعَک َواَل تَْطَغْوا« )هود/۱۱2(؛ مقاومت مسلمانان مقدمه 
و دردسترس ترین راه امتثال امر به جهاد و همچنین تحقق تمکین 
برای امت اسالمی است. از این رو در این بخش درباره وجوب 

مقاومت به عنوان مقدمه جهاد بحث به عمل خواهیم آورد. 

1.چهعملیرامقاومتبنامیم...؟

الف(مقاومتدرلغت

ریشه  استقامت،  و  مقاومت  واژه  برای  لغت شناسان  از  برخی 
مشترکی قائل شده و آن ها را از مشتقات »قام« و »قیام« می دانند. 
آن ها معانی مختلفی مثل ایستادگی، برابری کردن، طلب قیام و 
ثبات و دوام را برای این واژه ذکر کرده اند. به طور کلی بررسی 
ارتباط  که  می دهد  نشان  استقامت،  و  مقاومت  لغوی  مفهوم 
تنگاتنگ و معناداری میان این دو واژه وجود دارد و جانشینی 
هریک از آن دو خللی در معنی و مفهوم آن ها ایجاد نمی کند.۱ 
»مقاومت« و »استقامت« هر دو یک حقیقت را دنبال می کنند و 
آن، ایستادگی و باقی ماندن بر مسئله ای است تا حق آن کامال اداء 

و تمام آثار آن ظاهر شود.2 
از طرف دیگر مقاومت، واکنش طبیعی هر موجود زنده ای در 
انسان این مزیّت را دارد که می تواند در  برابر تهدید است و 
کرده  مقاومت  قدرتش،  از  بزرگتر  بمراتب  تهدیدهایی  مقابل 
لغوی  معنای  از  نماید.۳ همچنین  و موجودیّت خود را حفظ 
مقاومت، چنین برمی آید که محدود به رویارویی در میدان جنگ 
نبوده و هر نوع مقاومت و پایداری در برابر عوامل بَرهم زننده 
تعادل و توازن را شامل می شود؛ لذا می توان آن را یک رویارویی 
فرهنگی، تبلیغاتی، تربیتی، اخالقی، سلوکی، اقتصادی، سیاسی و 

نظامی نیز دانست.۴ 

۱. بن مایه های ادبیات مقاومت در قرآن، سید فضل اهلل میرقادری و حسین 
کیانی، ص ۱۴.

با  امین ناجی، محمدهادی؛ بررسی مفهوم مقاومت  تیر، اصغر؛  2. زاهدی 
رویکرد اجتماعی در آیات قرآن، نشریه علمی مطالعات تفسیری )تابستان 

.2۳۶-22۱ :)۹۸
۳. اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، سعید صلح 

میرزایی، ص 2۱.
۴. نقش فرهنگ مقاومت در امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران، حیدر اسدی و 

هادی رجبی، ص ۱۱.

ب(مقاومتدراصطالح

رهبر معظم انقالب، در بیان معنای قرآنی مقاومت می فرمایند: از 
نظر قرآن، مقاومت پای فشردن در نظر و عمل بر طریق مستقیم و 
گم نکردن هدف است؛۵ معنای مقاومت این است که انسان یک 
راهی را انتخاب کرده و با حق دانستن آن، مدام به سمت هدف 

حرکت کرده و موانع را کنار بزند. 
غیر از این معنای عام، باید دانست که در اصطالح قرآنی، مقاومت 
به معنای خاص و مربوط به مسائل دینی شمرده می شود. مقاومت 
در جریان حق، به معنای مبارزه و مقابله با ظالمین عالم است؛ 
چراکه موانع تحقق و گسترش دین و اهداف الهی در عالم، در 
 ِ ٌن بَیْنَُهْم أَن لَّْعنَُۀ اهللَّ َن ُمَؤذِّ لسان قرآن ظالم خوانده شده اند: »... َفأَذَّ

وَن َعن َسبِیِل اهللِ ...«.۶  الِِمیَن * الَِّذیَن یَُصدُّ َعَلی الظَّ
از اینجا روشن می شود که مقاومت اسالمی، ایستادگی در مقابل 
مطلق اجبار و تحمیل خارجی نیست؛ بلکه آنگاه که عامل و 
قدرتی بیگانه، در مسیر تحقق اهداف الهی سد می شود، مبارزه 
با او، مقاومت به حساب می آید. در علم صرف، باب »مفاعله« 
و »تفاعل« برای مشارکت کاربرد دارند؛ »مفاعله« مشارکت یک 

طرفه و »تفاعل«، مشارکت دو طرفه را می رساند.
 نکته قابل توجه این است که »قام« فقط در باب مفاعله کاربرد 
دارد و ناظر به زمان و مکانی است که مقاومت و تسلط یک طرفه 
وجود دارد. یعنی مقاومت مفهومی دارد که فقط برای جبهه حق 
قابلیت کاربرد دارد. از این رو بر اساس مفهوم قرآنی، کاربرد واژه 

مقاومت برای جبهه باطل، صحیح به نظر نمی رسد.۷ 

ج(ابعادایجابیوسلبیمقاومت

و  بوده  سلبی  مسئله  و  رویکرد  یک  تنها  نمی تواند  مقاومت، 
جهت گیری ایجابی نداشته باشد؛ رویکرد مقاومت، هم نفی و 
طرد است و هم تأیید و تثبیت؛ مقاومت دقیقا می داند چه چیزی 
می خواهد و چه چیزی نمی خواهد. بر اساس مبنای »ال إله« »إال 
اهلل«، استکبارستیزی و ضدیت با نظام سلطه، جنبه سلبی مقاومت؛ 
خداگرایی،  و  استقالل گرایی  عدالت طلبی،  آزادی خواهی،  و 

رویکرد ایجابی آن را شکل می دهند.۸ 
احیا و برجسته سازی جنبه های ایجابی مقاومت، به طور خاص، 
پس از انقالب اسالمی حاصل شد؛ امام خمینی)ره(، مقاومت را 
از حالتی صرفا انفعالی و سلبی به حالت و انتظاری ایجابی تغییر 
داد؛ دیگر مانند گذشته برای جریان مقاومت این کافی نیست که 
ظلم و بی عدالتی و تجاوز نباید اتفاق بیافتد، بلکه اکنون مقاومت 
تعیین می کند که چه چیزی باید اتفاق بیافتد و برای اقامه عدل 

۵.  خامنه ای، سیدعلی، خطبه نماز جمعه، ۸۹/۳/۱۴.
۶.  همچنین: هود، ۱۹-۱۸.

۷.  زاهدی تیر، اصغر؛ امین ناجی، محمدهادی؛ همان.
با  بیانیه گام دوم )گفت وگو  اهداف  اهلل، تحقق  کنگاوری، روح  قادری   .۸

.)ir.iqna( ،)خبرگذاری بین المللی قرآن
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مقاومت  قرآن،  نظر  از 

بر  عمل  و  نظر  در  پای فشردن 
هدف  گم نکردن  و  مستقیم  طریق 

این است که  معنای مقاومت  است؛ 
انسان یک راهی را انتخاب کرده و با 
حق دانستن آن، مدام به سمت هدف 

حرکت کرده و موانع را کنار بزند. 

قیام می کند.۱ دو بعد جریان مقاومت اسالمی را می توان با الهام از 
آیات شریفه قرآن کریم تبیین کرد:

یک:بعدایجابیمقاومت

در  منحصرا  عالم  ربوبیت  و  مالکیت  اسالمی،  اندیشه  در 
ُ َربُُّکْم اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َخالُِق ُکلِّ َشْيءٍ  اختیار خداست: »َذلُِکُم اهللَّ
َفاْعبُُدوُه«)انعام/۱۰2( و تنها رفتار در چهارچوب سنت های الهی 
و عبودیت او مجاز است. از این رو در نظام اجتماعی نیز تنها 
پذیرش حکومتی جایز است که در طول حکومت الهی باشد؛ 
اصل مالکیت خدا هرگونه زورگویی و بهره کشی و سلطه انسان 
را بر انسان نابود می سازد. تا زمانی که »اهلل« اساس حاکمیت ها 
و نظام اسالمی، جلوه گاه آن حکومت باشد، همه فرمانروایی ها 
وحاکمیت های ظالمانه، خود به خود به وسیله این آیین از میان 

می روند. 
حرکت در مسیری غیر از حاکمیت خدا و جانشینانش، والیت 
شیطان و طاغوت است که مومن را با هزار پیوند و رابطه، به 

تنها  آنکه  حال  می سازد؛  وابسته  طاغوت  قدرت 
جایز  او  حاکمیت  به  وابستگی  و  بندگی 

اُغوَت«.  الطَّ َواْجتَنِبُوا   َ اهللَّ اْعبُُدوا  است»أَِن 
)نحل/۳۶(. 

توحید عملی  تحقق  عدالت،  که  آنجا  از 
داللت  حیطه  مشمول  است،  جامعه  در 
َمَعَک  تَاَب  َوَمن  أُمِْرَت  َکَما  »َفاْستَقِْم  امر 
و  می گیرد  قرار  )هود/۱۱2(  تَْطَغْوا«  َواَل 
امتثال امر به  ایستادگی در راه تحقق آن، 

مقاومت است.

دو:بعدسلبیمقاومت

با توجه به هسته مرکزی معنای مقاومت که ایستادگی در راه 
تحقق اهداف الهی است، طبعا نمی توان همراهِی مقاومت مطلوب 
اسالم را با کرنش و تسلیم در مقابل طاغوت و ظالمین عالم که 
جبهه مقابل حق هستند، تصور کرد. طاغوت، هرچیزی است که 
اطاعت آن و دوستی و ارتباط صمیمی با آن، منافی با ایمان به خدا 
باشد. بنابراین جنبه سلبی مقاومت، ناظر به نفی سلطه بیگانگان بر 
 ُ سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان است2: »َو لَن یَْجَعَل اهللَّ

لِْلَکافِرِیَن َعَلی الُْمْؤمِنِیَن َسبِیاًل« )نساء/۱۴۱(.

د(محورمقاومت

»محور مقاومت«  اصطالحی سیاسی و نوظهور است که نخستین 
بار توسط روزنامه لیبیایی )به عربی: الزحف و االخضر( در مقابل 
اصطالح »محور شرارت« که توسط جورج دبلیو بوش در سال 

۱.  صادق الحسینی، گفتمان مقاومت؛ واقعیت یا رؤیا، شبکه تحلیلی نخبگان 
.)ir.khamenei(

2.  زاهدی تیر، اصغر؛ امین ناجی، محمدهادی؛ همان.

2۰۰2 مطرح گردید، عنوان شد. در این متن ذکر شده بود که 
کشورهایی که رئیس جمهور آمریکا از آن ها به عنوان »محور 
نام می برد، در اصل کشورهای »محور مقاومت« در  شرارت« 
مقابل ایاالت متحده آمریکا و تالش آن برای سلطه گری بر سایر 

کشورها محسوب می شوند.۳ 
مقاومت، سیاست و سلوک ممتد است و نه حادثه یا  لحظه؛ بلکه 
کاری تمدنی وفراگیر و مستمر و متکامل و مستقل در رویارویی 
با مبارزه طلبی ها و دشمنی ها و تجاوزگری ها یا هر چیز دیگری 

است که برهم زننده تعادل و توازن باشد.
بر این اساس می توان کلیه عکس العمل های بازدارنده فردی یا 
سازمانی را که توسط کشورهای مختلف در جهت رویارویی 
داخلی صورت  یا  تجاوز های خارجی  و  تهدیدها، خطرها  با 

می پذیرد را تحت محور مقاومت تفسیر کرد.۴

۲.مقاومتراچگونهبخوانیم...؟

بعد از آشنایی اجمالی با پدیده مقاومت، باید دانست که این 
پدیده مولفه ها و ویژگی های مختلفی را داراست که برای 

شناخت بیشتر باید آن ها را مرور کرد.

الف(دارایپشتوانهدینیوعقلی

چنانچه در ذکر ابعاد ایجابی و سلبی مقاومت 
می شود  بنا  توحید  بر  مقاومت  گذشت، 
توحید و  اقامه  به  امر  مقاومت،  به  امر  و 
حکومت،  تشکیل  از  اعم  است  آن  لوازم 
تعیین استراتژی جهت تحقق حاکمیت خدا 
و ایفای حقوق انسانی؛ بر مبنای آن، مبارزه با 
شرک، بی عدالتی، دفع تجاوز، ستمگری، ظلم و دفاع 
از مظلوم شکل می گیرد.۵ آنگاه که هدفی عالی مانند حاکمیت 
اندیشه الهی در زمین در پیش باشد، حکم قطعی عقل آن است 
که اگر موانعی هرچند جدی و سخت پیش آمد، باید در مقابلش 

ایستاد و ظلم را نپذیرفت. 
اگر مواهب الهی که زمینه ساز رشد انسان و تحقق اهداف الهی 
هستند همانند آزادی، استقالل و امکانات مادی، توسط عاملی 
ظالم و طغیان گر مورد تجاوز قرار گرفت، تسلیم شدن و عدم 
مقاومت، خالف حکم عقل سلیم است چرا که موجبات ضعف 
و نابودی جبهه خودی را فراهم می کند. این مهم، از آموزه های 
دینی نیز به شکل روشنی استنباط می شود؛ تعالیم انبیاء و اوصیاء، 
همه پیروان را مکلف به ایستادگی بر برابر ظالم و یاری مظلوم 
کرده اند »کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا« و بلکه این وظیفه را 

۳.  مقاله حکمرانی امنیتی در اندیشه سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛ امنیت بخشی 
در محور مقاومت، علی رستمی، ص ۴.

۴.  بن مایه های ادبیات مقاومت در قرآن، سید فضل اهلل میرقادری و حسین 
کیانی، ۱۸.
۵.  همان.
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جزئی از ماهیت مسلمان برشمرده اند: »َمْن َسِمَع رجال ینادی یا 
لَْلُمْسلِمیَن َفَلْم یِجبُْه َفَلیَس بُِمْسلٍِم«. 

مقاومت گفتمانی است که همزمان با نگاه و توجه به قله، متوجه 
طول مسیر، موانع مسیر و الزامات حرکت به سمت قله نیز هست. 
این گفتمان گاهی به صورت درگیری با موانع و گاهی در قالب 
تقیه و نرمش قهرمانانه صورت می پذیرد. به تعبیر دیگر نظریه 
مقاومت در چارچوب جهان بینی توحیدی و معرفت وحیانی 
به عنوان یک نظریه رهایی بخش در قالب پارادایم سلطه ستیزی 
و برخورد با سلطه و مبتنی بر قدرت روایت انقالب اسالمی  از 
متن اسالم ناب و با هدف غرب زدگی  زدایی از مناسبات قدرت و 

سیاست بین الملل تئوری پردازی شده است.۱

ب(عدممساوقتباخشونت

در اندیشه علم النفسی فیلسوفان مسلمان، انسان دارای نیروهای 
نفسانی ادراکی و تحریکی متعددی است که منشأ افعال و آثار 
او قرار می گیرند. از میان این قوا و نیروها، آنچه که مختص به 
انسان و ممیز او از حیوانات به شمار می رود، عقل اوست. از 
جمله قوای تحریکی حیوانی انسان، نیروی غضبیه است که امور 
نامطلوب با نفس را پس می زند؛ و قوه تحریکی انسانی او، اراده 

است که متأثر از عقل نظری و عملی است. 
افعال انسان برای تحقق، نیاز به فعالیت قوای ادراکی و تحریکی به 
طور مشترک دارند. یعنی باید نسبت به آن فعل، هم دانش داشته 
باشد و هم گرایش. خشونت و اعمال خشونت آمیز، اگر ناشی 
از قوای ادراکی و تحریکی حیوانی موجود در انسان )یعنی قوه 
ادراک حسی و قوه غضبیه و شهویه( باشند، فاقد عقالنیت و معیار 

عقالنی و در نتیجه غیرقابل دفاع خواهند بود. 
همواره  نفس،  نامطلوب  و  ناسازگار  امور  به  ُقوا  این  واکنش 
دیگر چنانچه  از سوی  است.  رفتار خشونت آمیز  و  خشونت 
گذشت، همانگونه که قدم نهادن در راه تحقق اهداف الهی و 
حاکمیت حق و امور متعالی انسانی مانند آزادی و استقالل، عملی 
برخواسته از عقل است)چراکه قوای حیوانی، قابلیت جهت دهی 
به این اهداف متعالی را ندارند(، مقاومت و استقامت دربرابر موانع 
تحقق این اهداف نیز عملی برخواسته از قوای ادراکی و تحریکی 
عقل است. یعنی جبهه مقاومت، با الهام از عقل)در کنار تعالیم 
روح بخش و خردپذیر اسالمی( مسیر استقامت دربرابر ظالمین 
عالم را دنبال می کنند و این مقاومت، لزوما در قالب خشونت 

نیست. 
خصوصیت عمل برخواسته از عقل و تفکر آن است که براساس 
هیجانات و احساس انجام نمی شود؛ در اینگونه افعال، هدف 
نهایی لحاظ می شود، و هر فعلی که به بهترین شکل آن هدف را 
محقق می کند )ضرورت بالقیاس نسبت به آن هدف دارد(، اختیار 

۱. قادری کنگاوری، روح اهلل، همان.

می گردد.2 نتیجه آنکه مقاومت، به هیچ عنوان با اعمال خشونت 
تالزم نداشته و تدبیر و انتخاب بهترین راه برای پیشبرد اهداف 
متعالی الهی و انسانی، مبنای مقاومت است. البته اعمال خشونت، 
می تواند در مواردی، بهترین راه باشد؛ اما شیوه منحصره نیست. 
افزون بر این، با دقت در سیره امامان و رهبران دینی می توان به 
این نتیجه نائل شد که گفتمان مقاومت ضمن تأکید بر ایستادگی 
در برابر استکبار و نظام سلطه همواره خود را به عنوان گفتمانی 
صلح طلب معرفی کرده است. معنای این سخن این است که 
بیشترین تمرکز این گفتمان در برابر پدیده های بین المللی تأکید بر 

صلح طلبی و دوری از جنگ و خشونت است.۳

ج(بهرهگیریازروشهایمختلف

در مقاومت، اصل، ایستادگی تا سرحد تحقق اهداف است. اما این 
که از چه روش هایی برای تحقق اهداف بهره گرفته شود، تابع 
شرایط است. در هر موقعیت، آن عمل و روشی که با توجه به 
شرایط ضرورت بالقیاس نسبت به هدف دارد، شیوه مقاومت را 
تشکیل می دهد؛ گاه این شیوه صلح است، گاه نرمش قهرمانانه، 
گاه تکیه به نیروی درونی و قطع امید از همکاری های خارجی، 
گاه تشکیل جبهه در مقابل جریان باطل، گاه عمل مسلحانه و 
جنگ، گاه اقدامات فرهنگی و اقتصادی و گاهی ترکیبی از برخی 

یا همه روش ها. 
روش مقاومت می تواند هر عملی )البته مشروع( را دربرگیرد، به 
جز تسلیم شدن و رهاکردن اهداف؛ مالک مقاومت در »فاستقم 
کما أمرت«، باید اهداف و مبانی باشد نه روش؛ استقامت در 
اهداف الزم است نه در روش؛ در روش ها، آزمون و خطا جاری 

است.۴

د(صادرشدنطبیعیمقاومت

الگوپذیری خصلتی ذاتی برای انسان است. آنگاه که مظلومان 
عالم و مردمانی که استقالل و آزادی خود را غارت شده دیده، یا 
سرمایه های مادی سرزمین خود را در حال چپاول شدن توسط 
ابرقدرت ها می بینند، ملتی را مشاهده کنند که در مقابل همه این 
ظلم ها و چپاولگری ها ایستاده و حقوق انسانی و مادی خود را 
از غارت دزدان و مستکبران حفظ کرده است، بدون شک سیره 
و مکتب آن ها را الگوی خود قرار داده و راه مقاومت را از آن ها 

می آموزند. 
جهانی شدن مکتب مقاومت، نیاز به تبلیغات و هزینه ندارد؛ به 
صورت طبیعی انجام می شود.۵ ظهور مقاومت در نقاط مختلف 
دنیا، نشان از صدق این ادعاست؛ امروزه رویکرد مقاومت محور، 

2.  مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، جلد اول، ص ۸۳.
.)iribnews.ir( ۳.  کوشکباغی، اسماعیل، صفحه پژوهش خبر صداوسیما

۴.  خامنه ای، سید علی، بصیرت و استقامت )مجموعه سخنرانی(، ۱۳۹۱، ۹۹.
5.  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42758.
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جمله  از  قاره ها  دیگر  به  و  شده  خارج  آسیا  غرب  منطقه  از 
آمریکای التین رسیده و در ونزوئال، بولیوی و برخی دیگر از 

کشورهای این منطقه قابل مشاهده است. 
نکته قابل توجه آن است که هرچند روحیه مقاومت در عصر 
حاضر از آموزه های اسالمی ناشی شده و در قالب انقالب اسالمی 
آنکه صبغه  اکنون بدون  اما  قرار گرفت،  مورد توجه جهانیان 
الهیاتیش مانع باشد، به دیگر ادیان و مذاهب تسری یافته و پیروان 
آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال دیوید میس، یک 
کشیش اهل سیدنی و یکی از فعاالن مسیحی ضدامپریالیسم اظهار 
می دارد: ما}نگاه مقاومت{ را از شما وام گرفته و در اندیشه خود 
بومی سازی کردیم؛ این اندیشه در مکتب ما نیز جواب می دهد. 
حتی اندیشمندی بی دین همانند جک اندرسون، استاد دانشگاه 
ملبورن به این مکتب عالقه مند شده و درباره آن کتاب می نویسد؛ 
می گردد.۱ دانشگاه  آن  از  او  اخراج  به  منجر  که  کتابی 

ه(بدونمرزبودنمقاومت

گستره هر جریان و حرکتی، تابع اهداف آن حرکت است. جریان 
مقاومت، حاکمیت ارزش های متعالی انسانی و الهی و ازمیان بردن 
موانع آن را پیش رو قرار داده است. این هدف متعالی، تمام جوامع 
انسانی را شامل می شود؛ هرجا که عامل ظالم و استثمارگری 
وجود داشته باشد که سعی در سلب اینگونه ارزش ها از ملتی 
دارد، جریان مقاومت در برابر اوست. از این رو گستره فعالیت 
این جریان، نه مرزهای جغرافیایی، بلکه هرجایی است که ظلم، 
زور و استثماری اتفاق بیافتد و انسان هایی آزاده، سختی و مشقت 
مقاومت و استقامت در مقابل ظالمین را به جان بخرند. بنابراین 

۱.  جهانگیری، یحیی، بایستگی بازاندیشی در مکتب مقاومت، گفت وگو با 
.)ir.iqna( خبرگزاری بین المللی قرآن

جریان مقاومت، محدود به هیچ جغرافیایی نیست. 
گستره جهانی مقاومت، عالوه بر سرشت پاک انسانی، از آموزه های 
قرآنی و ایمانی نیز برمی خیزد؛ قرآن می فرماید: »َوَما لَُکْم اَل تَُقاتُِلوَن 
َجاِل َوالنَِّساءِ َوالِْولَْداِن«، چرا در  ِ َوالُْمْستَْضَعفِیَن مَِن الرِّ فِي َسبِیِل اهللَّ
راه مردان، زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ اینها چه کسانی 
الِِم أَْهُلَها  هستند؟ »الَِّذیَن یَُقولُوَن َربَّنَا أَْخرِْجنَا مِْن َهِذهِ الَْقْریَۀِ الظَّ
َواْجَعْل لَنَا مِْن لَُدنَْک َولِیًّا َواْجَعْل لَنَا مِْن لَُدنَْک نَِصیًرا«. طبق نص 
این آیه کریمه جهاد قرآنی خودش را در یک کشور و منطقه به 
تنگنا نمی برد، بلکه هر جایی مردم مستضعف شدند و گیر افتادند 
و آه و ناله مردم از ضربات شالق ستمگران به آسمان رسیده، 

جهاد الزم است. 
قواعد استنباطی متعددی نیز این نتیجه را می دهند؛ براساس قاعده 
نفی سبیل، الزم است آتشی که مستکبرین در عالم برمی افروزند 
را خاموش کنیم تا بر پیکر جوامع اسالمی نیافتد و موجب تسلط 
آنان بر مسلمین نگردد. فعالیت جهانی در مسیر مقاومت، مقتضای 
قاعده »َوتََعاَونُوا َعَلی الْبِرِّ َوالتَّْقَوی« و عدم یاری ظالم است چرا 
مستکبران  یاری  استکبارآمیز،  برنامه های  برابر  در  که سکوت 
است؛ اسالم رخصت چنین سکوتی را نمی دهد و فلسفه تشکیل 
حکومت اسالمی را امر به معروف و نهی از منکر می داند: »الَِّذیَن 
َکاةَ َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاُهْم فِي اْلَْرِض أََقاُموا الصَّ إِْن َمکَّ

ِ َعاقِبَُۀ اْلُُمورِ«.2 َونََهْوا َعِن الُْمنَْکرِ َوهلِلَّ
 از این رو بود که در زمانی که تقریباً تمام علما مبارزه با اسرائیل 
را زیر لوای یک فرد غیر صالح جایز نمی دانستند، امام خمینی)ره( 
فتوا دادند که جایز است بروید زیر لوای همان جنبش آزادی بخش 
فلسطین و علیه اسرائیل به نفع فلسطینی ها بجنگید.۳ و عده ای از 
جمله شهید چمران برای مقابله با دشمن صهیونیستی به لبنان 
رفتند و زمینه های رشد و پرورش حزب اهلل را شکل دادند. امروزه 
نیز شهدای مدافع حرم، پیشروان روسفید این جریان مقدس و 

قرآنی هستند.

و(ظلمستیزینهزورستیزی

چنانچه در تبیین مفهومی مقاومت بیان شد، این مفهوم دارای دو 
معنای عام و خاص است. در معنای عام، مقابله با هرگونه عامل 
مانع تحقق یک هدف، مقاومت خوانده می شود. این اصطالح، 
همان کاربرد عرفی این واژه است؛ اما معنای خاص مقاومت 
که در لسان دین کاربرد دارد و جریان مقاومت اسالمی، تحقق 
مصداقی آن است، با اهداف متعالی تالزم و پیوند دارد.  یعنی آن 
ایستادگی ای مقاومت نام دارد که ایستادگی و استقامت در راه 

تحقق اهداف متعالی انسانی و الهی باشد. 

2.  قانع، احمدعلی، نشست ماهیت و الزامت فقه مقاومت، نقل از خبرگزاری بین المللی 
.)iqna.ir( قرآن

نخبگان  تحلیلی  شبکه  رؤیا،  یا  واقعیت  مقاومت؛  گفتمان  صادق،  الحسینی،    .۳
.)khamenei.ir(
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از این رو جبهه مقابل جریان مقاومت، همواره جبهه باطل است 
و مقاومت، ایستادگی و تقابل با ظلم و استکبار و استثمارگری 
است. البته ظلم و استکبارگری، در اکثر موارد با زور و تحمیل 
نظر همراه است که در این صورت، مقاومت، تقابل با زور نیز 
هست؛ اما آن چیزی که هسته جریان مقاومت است، مقابله با 
ظلم است نه زور. از این رو در دنیای حاضر، آنگاه که نیروهای 
متجاوز آمریکایی در منطقه غرب آسیا تحت فشار قرار داده 
می شوند تا منطقه را ترک کنند، این اقدام، مصداقی از ایستادگی 
در برابر ظالم و مستکبری است که مانع پیشرفت دنیای اسالم 
شده است؛ پس مقاومت نام دارد چرا که هدفی متعالی را پیش 
گرفته است؛ اما پافشاری و اصرار متجاوزان آمریکایی برای بقا 
در این منطقه و مقابله آن ها با تحمیالت جریان مقاومت، مقاومت 
نامیده نمی شود؛ زیرا دارای اهدافی استکباری و ضدالهی است. 
این مسئله، نشانگر آن است که مقاومت، مطلق مقابله با زور و 
تحمیل نیست؛ بلکه مقابله با ظلم و تجاوز و استکبارگری است.

به بیان دیگر، مقاومت چنانچه بیان شد، رویکردی مطابق 
با طبیعت استقالل طلب، عزت خواه و کمال طلب 

گفتمان  در  منحصر  رو  این  از  است؛  بشر 
الهی  اندیشه  بر  مبتنی  اسالمِی  مقاومت 
نیست. گفتمان های مقاومت مطرح شده در 
فضای بین الملل، در عناصر استعمارزدایی، 
مدعی  قدرت های  به  نسبت  تعهد  عدم 
حاکمیت جهانی، عدم پذیرش نظم حاکم 

سلطه، استقالل طلبی فرهنگی و امتناع از تحمل 
مقاومت  گفتمان  با  استعمار،  جدید  شکل های 

اسالمی اشتراک دارند؛ اما تفاوتی اساسی در این میان 
وجود دارد؛ گفتمان مقاومت مطرح شده از جانب مکتب امام 
خمینی)ره( برآمده از توحید و محوریت حاکمیت مطلق الهی 
است اما سایر گفتمان ها بر محور انسان شکل می گیرند و تنها 
خواسته های انسانی را طلب کرده و بر مدار سکوالریزم باقی 
می مانند.۱ از این رو مقاومت را ایستادگی در برابر هرآن چیزی 
تعریف می کنند که در پی تحمیل امری بر انسان باشد؛ و حال 
آنکه گاه منشأ تحمیل، امر و دستور خداست که خود ضامن 

تأمین امیال و نیازهای متعالی انسانی می باشد.

ز(تالزمقدرتومقاومت

اندیشمندان در تحلیل ماهیت مقاومت، آن را مالزم و همراه با 
تحقق یک مرجع قدرت و در تقابل با اعمال قدرت آن مرجع 
می دانند.2 اما قدرت، به گونه دیگری نیز با مقاومت پیوند دارد؛ 

۱.  دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل، گفتمان مقاومت؛ واقعیت یا رؤیا، شبکه 
.)ir.khamenei( تحلیلی نخبگان

2.  پارسانیا، حمید؛ یوسفی، ظاهر؛ مقاله بررسی انتقادی مقاومت در اندیشه 
میشل فوکو )تابستان ۹۵(، شماره 2۷، صص ۷2-۴۷.

مقابل  در  ایستادگی  شد،  گفته  چنانکه  مقاومت،  و  استقامت 
مستکبران و صاحبان قدرتی است که با طغیان گری خود، در 
راه تحقق اهداف متعالی الهی و بشری، مشکالت و موانع ایجاد 
می کنند. تقابل و ستیزه با این گونه مراجع قدرت، نیاز به نیرو و 
توانایی زیادی دارد. مقاومت در برابر دشمن مستکبر، درحالی 
که کم ترین تالشی برای تقویت حوزه های اقتدار جبهه خودی 
صورت نگرفته، قرین پیروزی نخواهد شد؛ چرا که جریان امور 

عالم، از طریق اسباب ظاهری صورت می گیرد. 
از این روست که قرآن کریم در رهنمودی راهبردی به رزمندگان 
ا اْستََطْعتُم  وا لَُهم مَّ جریان حق به صورت مطلق می فرماید: »َوأَِعدُّ
ُکْم َوآَخرِیَن  ِ َوَعُدوَّ بَاِط الَْخیِْل تُْرِهبُوَن بِهِ َعُدوَّ اهللَّ ةٍ َومِن رِّ مِّن ُقوَّ
ُ یَْعَلُمُهْم« )انفال/۶۰(. جریان مقاومت  مِن ُدونِهِْم اَل تَْعَلُمونَُهُم اهللَّ
برای پیروزی در مقابل مستکبرین، باید در طول تکیه و استمداد 
از خداوند، عوامل اقتدار خود را تقویت کنند؛ آیه شریفه از مطلق 
»قوه« سخن گفته است و شامل تمام ساحت های درگیر در میدان 

نبرد شده و منحصر به ساحت نظامی نیست.

ح(اشداءعلیالکفارورحماءبینهم

گروه ها  میان  اختالف  و  جدایی  ایجاد 
موثر  شیوه های  از  یکی  همواره  افراد،  و 
است.  بوده  آن ها  شکست  و  تضعیف 
سردمداران استکبار و در رأس آن ها آمریکا 
و رژیم صهیونیستی همواره به دنبال ایجاد 
اختالف میان ملل مسلمان بوده اند. آن ها با 
برجسته سازی دوگانه شیعه و سنی، همواره 
در تالش بوده اند تا محور مقاومت را به عنوان 
جریانی توسعه طلب شیعی معرفی کنند که به دنبال ایجاد 

امپراتوری نوین ایرانی شیعی هستند.
این راهبرد که تا حدودی نیز موثر افتاده است، موجبات تفرقه 
و ضعف ملل مسلمان را ایجاد کرده است؛ درحالی که مقاومت 
»اشداء  اصل  اساس  بر  و  قرآن  آموزه های  از  متأثر  اسالمی، 
علی الکفار رحماء بینهم«، تنها استکبار و جریان کفر و دنباله 
استکباری آنان یعنی جریان تکفیر را دشمن تلقی کرده، با آن ها 
مقابله می کند. اما راهبرد آن نسبت به مسلمانان، اصل همدلی 
امت اسالمی است که در جهت تحقق آن، تالش های فراوانی 

نیز شده است. 
در شرایطی که میان دشمنان اسالم برای مقابله با مسلمانان و 
اسالم همبستگی کامل وجود دارد، اتحاد میان مسلمانان می تواند 
از عوامل قدرت و اقتدار مسلمانان محسوب شود؛ دنیای اسالم، 
دارای منابع مادی فراوان، فرهنگ و تمدنی غنی، موقعیت خاص 
این رو  از  و  است  پرقدرت  اقتصادی  اهرم های  و  جغرافیایی 
می تواند قدرتی جهانی در جهت حفظ صلح جهانی و کرامت 

انسان ها شکل دهد. 

منابع  دارای  اسالم،  دنیای 
تمدنی  و  فرهنگ  فراوان،  مادی 
و  جغرافیایی  موقعیت خاص  غنی، 
اهرم های اقتصادی پرقدرت است و از 
این رو می تواند قدرتی جهانی در جهت 
حفظ صلح جهانی و کرامت انسان ها 

شکل دهد. 
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ط(دشمنسازبودنمقاومت

پس از فروپاشی جماهیر شوروی، نظام دو قطبی عالم، جای خود 
را به نظمی مستبدانه و قلدرانه به رهبری آمریکا داد. آمریکا با طرح 
نظریه دهکده جهانی و نظم نوین جهانی، ادعای »أنا ربکم االعلی« 
داشته و خود را صاحب اختیار و مدیر تمام جهان می دانست. در 
این میان، وقوع انقالب اسالمی و ایستادگی آن در مقابل این خوی 
استکباری، اقتضای حاکمیت نظم دیگری را بر عالم داشته و نظام 
استبدادی آمریکایی را به هم می ریزد؛۱ این حرکت چنانچه قرآن 
ا  کریم نوید داده، دشمنی جبهه سلطه و استکبار را برانگیخت »َولَمَّ
 ُ ُ َوَرُسولُُه َوَصَدَق اهللَّ َرأَی الُْمْؤمِنُوَن اْلَْحَزاَب َقالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا اهللَّ
َوَرُسولُُه َوَما َزاَدُهْم إاِلَّ إِیَمانًا َوتَْسلِیًما« )احزاب/22( اینان با تمام 
قوی به مقابله با حرکت جریان مقاومت پرداختند. ریشه تمام 
خصومت های نظام سلطه و فشارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و نظامی، هویت استکبارستیز و استقالل طلب جریان مقاومت 
است2 و نه اموری مانند حقوق بشر، سالح هسته ای یا بهانه های 
واهی مطرح دیگر. حرکت در مسیر حق و پیگیری اهداف متعالی 
انسانی و الهی، ماهیتا دشمن ساز است؛ زیرا منافع افراد و جوامع 
استکباری را که پیشرفت خود را مرهون غارت و استثمار هستند، 

در خطر جدی قرار می دهد.

3.مقاومتراازچهزمانیمرورکنیم...؟

اندیشه مقاومت، ریشه در روحیه عزت مند و تعالی جوی انسان 
دارد؛ از این رو می توان این مکتب را در گستره تاریخ بشر، ردیابی 
کرد. در این بخش، به برخی از الگوها و جریانات مقاومت دینی 

در طول تاریخ اشاره می شود.

الف(مقاومتدرسیرهانبیاء

انبیاء بزرگ الهی، که رسالت عظیم ابالغ و تحقق برنامه الهی بشر 
را بر عهده داشتند، سرلوحه مقاومت و ایستادگی برای بشر بودند. 
حضرت ابراهیم، آنگاه که به دستور الهی برای شکستن بت ها که 
مانع زنده شدن عبودیت خدای بزرگ بودند، رفت، می دانست که 
تنها در مقابل یک دنیا ایستاده است. قدرت ظاهری و حاکمیت 
جریان باطل بر جامعه، او را مرعوب نساخت و موجب کرنش 
و تسلیم وی نگشت؛ به پاخواست و سخنانی را مطرح کرد که 

پایه های شوکت ظالمین را می لرزاند. 
در جریان طالوت و جالوت، آنگاه که عده ای سست عنصر از 
زیادی ِعده و ُعده دشمن سخن می گفتند، عده قلیل مومنان از 
پایداری و مقاومت دم می زدند و آینده روشن تحمل سختی ها 
و اقدام علیه مستکبران را نوید می دادند: »َقاَل الَِّذیَن یَُظنُّوَن أَنَُّهم 

۱.  اکبری، حسن، همایش مجازی سراسری مکتب تربیتی شهید حاج قاسم 
.)ir.iqna( سلیمانی، به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن کریم

با  بیانیه گام دوم )گفت وگو  اهداف  اهلل، تحقق  کنگاوری، روح  قادری   .2
.)ir.iqna( ،)خبرگذاری بین المللی قرآن

ِ« )بقره/2۴۹(.  ِ َکم مِّن فِئَۀٍ َقلِیَلۀٍ َغَلبَْت فِئًَۀ َکثِیَرةً بِإِْذِن اهللَّ مُّاَلُقو اهللَّ
حضرت نوح در راه دعوت الهی خود، نهصد و پنجاه سال تالش 
و استقامت کرد و طوالنی بودن کار و تمسخر و تهدید ظالمین، 

او را از راه باز نداشت. 
در رأس همه انبیاء، مجاهدت ها و مقاومت پیامبر عظیم الشأن 
اسالم در مقابل مشکالت و سختی ها و جنگ هایی که مشرکان 
و مستکبران دوران ایشان ایجاد کرده بودند، قابل توجه است. 
مسلمانان،  انزواکشیدن  به  اجتماعی،  و  اقتصادی  تحریم های 
جنگ های متعدد، محاصره و قحطی، تهدید و تطمیع، دسیسه 
ترور و ...، هیچ یک نتوانست پیامبر و یاران ایشان را وادار به تسلیم 
و رهاکردن راه خود کند. ایشان با شیوه های متعدد فرهنگی، 
اقتصادی، نظامی و تربیتی، استقامت کردند و در نهایت، پیروزی 
از آن اسالم شد. در جنگ احد، پس از آنکه مسلمانان مجروح 
و خسته به مدینه رسیدند، دشمنان طرح حمله مجدد داشتند و 
می خواستند به لشکر زخمی و متالشی اسالم حمله ببرند و کار 
تمام شود. به دستور پیامبر اکرم، همان افرادی که در جنگ احد 
بودند آماده شدند و به سمت دشمن که در جایی جمع شده 

بودند، حمله کردند و آن ها بازگشتند. 
اگر ایستادگی مسلمانان که زخم و جراحت فراوان نیز برداشته 
بودند نبود، دشمن با حمله مجدد خسارتی سنگین تر وارد می کرد. 
در جنگ بدر، امکانات و تعداد کم، موجب عقب نشینی و تسلیم 
نشد و با مقاومت لشکریان، فتح حاصل گشت. زندگی انبیاء 
الهی، سراسر جلوه ایستادگی و مقاومت در راه خداست که در 

این مختصر، مجال پرداختن بدانها نیست.۳

ب(مقاومتدرسیرهائمهمعصومین

امامان معصوم، حافظان و مجریان جریان نبوت در عالم بودند. 
دشمنی  ظلم،  و  استکبار  ضد  حرکِت  این  که  است  طبیعی 
طاغوت ها و قارون ها را به دنبال داشته باشد. امیرالمومنین با درک 
این مسئله تأکید می کردند: »أال و الیحمل هذا الَعَلم إال اهُل البصر 
و الصبر«؛ باید معرفت و استقامت الزم را داشته باشید تا بتوانید 

در این راه مقاومت کنید.
ایشان در جنگ احد، باالترین درجات مقاومت را از خود نشان 
دادند و برای دفاع از نبی اکرم و اهداف اسالم، بیش از شصت 
زخم بر بدنشان وارد شد. فرزندان ایشان، امام حسن و حسین نیز، 
اسوه های دیگر استقامت اند. لشگرکشی امام حسن و در نهایت، 
نرمش قهرمانانه او که در قالب صلحی افتخارآمیز تحقق یافت 
و زمینه رسوایی حکومت اموی را فراهم آورد، استمرار جریان 

مقاومت در دوران ایشان بود. 
شروع نهضت امام حسین، تسلیم نشدن ایشان در مقابل حاکمیت 
فاسدی بود که راه دین را بکلی منحرف می کرد؛ ایشان حکومت 

و   2۷۳-2۶۷ صص   ،۱۳۹۸ سیدعلی،  ای،  خامنه  مقاومت،  اندیشه    .۳
۳2۳؛)گزیده(.
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اموی موجود در آن زمان را مانع حفظ دین و تحقق اجتماعی 
آن می دید و در مقابل پذیرش آن مقاومت کرد. نکته قابل توجه 
در حرکت امام حسین، ایستادگی ایشان در مقابل بهانه عذرهای 
شرعی، عالوه بر مصائب و مشکالت وارده از دشمن بود. اگر 
ایشان می خواست در مقابل حوادث بسیار تلخ و دشواری مثل 
شهادت طفل شیرخواره، اسارت زنان، تشنگی کودکان، کشته شدن 
همه جوانان و حوادث فراوان دیگری که در کربال قابل احصاء 
است، با دید یک متشرع معمولی نگاه کند و عظمت رسالت خود 
را به فراموشی بسپارد، قدم به قدم می توانست عقب نشینی کند و 
بگوید: پای ریختن خون دیگران و اسارت دیگران در میان است؛ 
پس دیگر تکلیف نداریم؛ حال با یزید بیعت می کنیم؛ الضرورات 
تُبیُح المحظورات؛ اما امام چنین نکرد. این نشانگر استقامت آن 

حضرت است. 
استقامت، همه جا به معنای تحمل مشکالت نیست؛ برای انسان 
که  مسائلی  تحمل  تا  است  آسان تر  مشکالت  تحمل  بزرگ، 
برحسب موازین شرعی، عرفی یا عقلی ساده ممکن است خالف 
مصلحت به نظر آید. آنجا که می گویند به این راه نرو، ممکن 
است بسیاری از زنان و مردان و کودکان به خاطر پیش رفتن 
تو کشته شوند و به سختی بیافتند، حتی آن انسان های قوی نیز 
پایشان می لرزد؛ تنها کسی که در حد اعلی بصیرت و قدرت 
نفس داشته باشد، می تواند استقامت کند؛ و امام حسین هر دو 
را داشت. زندگی تمامی اهل بیت ، سرشار از صحنه های مبارزه 
و استقامت در راه اهداف متعالی خود است؛ محدودیت های 
اجتماعی، زندان، شکنجه، مبارزات علمی، تخریب شخصیت و 

در نهایت، شهادت.

ج(مقاومتدرسیرهعالمانمسلمان

در میان عالمان اسالمی، بسیاری را می توان یافت که به شکل 
برجسته دارای روحیه مقاومت و ایستادگی بودند. حکم تحریم 
استقالل  استقامت در جهت  بزرگ،  میرزای شیرازی  تنباکوی 
اقتصادی و سیاسی و رفع خطر استحاله فرهنگی بود. دشمنان 
اسالم در سدد تغییر فرهنگ اسالمی و کم رنگ کردن اعتقادات 

مردم بودند تا تسلط اقتصادی و سیاسی خود بر کشور را تسهیل 
کنند. میرزای شیرازی و سپس شاگردان وی، نقش مهمی در 

ناکامی آن ها داشتند. 
پس از این حکم میرزای شیرازی، آیت اهلل آقا نجفی اصفهانی 
و حاج آقا نوراهلل اصفهانی، تصمیم گرفتند برای حفظ منابع و 
دارایی های کشور و رشد تجارت و صنعت ایران، اقدام کنند. 
آن ها با بسیج امکانات داخلی و همراه کردن تجار بزرگ ایرانی، 
شرکت اسالمیه را تأسیس کردند. آیت اهلل آخوند خراسانی نیز در 
نامه ای، مظفرالدین شاه را به همکاری و حمایت از این شرکت 

فراخواند. 
این شرکت در ابتدا صنعت نساجی را سامان داده و سپس فعالیت 
خود را به عرصه های مدرسه سازی، بیمارستان، راه آهن و امور 
دیگر گسترش داد و شعبه هایی در شهرهای مختلف ایران و 
نمایندگی هایی در خارج از کشور از جمله در شهرهای بغداد، 
مسکو، لندن، کلکته، بمبئی، استانبول و بادکوبه ایجاد کرد. این 
اقدام که به هدف »کاهش احتیاجات مردم ایران به کشورهای 
نیامد و  انگلیسی ها خوش  خارجی« انجام شده بود، به مذاق 
وزیر خارجه انگلستان اقدام به ممانعت از فعالیت آن ها کرد و 
ایران را تهدید کرد. مقاومت اقتصادی  معاون وزارت خارجه 
و فرهنگی این عالمان در مقابل تعدی سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی بیگانگان، سرلوحه اقدامات نسل های بعدی، از جمله 
راهبرد اقتصاد مقاومتی دهه اخیر شد. نمونه بارز دیگر مقاومت، 
شخصیت واالی شهید مدرس است که هیچ عامل ارعاب و 
تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نکرد. حتی آنگاه که فضا را 
کامال بر ضد او کرده بودند و شعار می دادند، محکم ایستادگی 

کرد و از قدرت پوشالی دشمن نهراسید و حرفش را زد. 
نمونه دیگر شخص امام خمینی)ره( است که به راستی مظهر 
صالبت و مقاومت در مقابل زورگویی ها بودند. ایشان قاطعانه در 
برابر باج خواهی های دشمن ایستاده و مرعوب آن ها نمی شدند. 
ایشان در میدان بازی دشمن گرفتار نشده و خود، میدان بازی را 
تعریف می کردند. ایشان به تأسی از پیشوای خود امام حسین، 
حتی در مقابل عذرهای شرعی نیز استقامت کردند؛ به ایشان 
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اعتراض می شد که با ادامه حرکت شما، حوزه علمیه را تعطیل 
می کنند؛ یا علما و مراجع را علیه شما می شورانند و اختالف در 
عالم اسالم ایجاد می شود؛ و یا جواب خون های ریخته شده را چه 
کسی می دهد؟ اما امام با بصیرتی که داشتند، استقامت کردند و 
نتیجه اش، پیروزی اسالم بود. از این رو پس از انقالب اسالمی، 
مبارزه استکبار جهانی با حرکت امام به طور ویژه و تمام عیار 

آغاز شد. 
حمله نظامی را در سخت ترین شرایط در ابتدای انقالب آغاز 
کردند؛ تمام زیرساخت ها، راه آهن ها، کارخانه ها، پاالیشگاه ها، 
صادرات نفت و ... را از کار انداختند. دشمنان می دانستند که امام 
را نمی توان ترساند. لذا مجبور شدند تا با پیش کشیدن قطعنامه، 

پیروزی را به جبهه حق هدیه کنند.۱
امام خمینی این روحیه را وام دار اساتید و اسالف بزرگ خود بود؛ 
مرحوم آیت اهلل آسید عبدالحسین الری که در مقابل انگلیسی های 
متجاوز اعالم جهاد کرد، مردم را مسلح نمود و خود نیز مسلح 
شد و پیشاپیش مردم حرکت و جهاد کرد، مرحوم سید محمد 
کاظم طباطبایی، صاحب عروه که هنگام حمله ایتالیایی ها به لیبی، 
به نفع مسلمانان و علیه ایتالیایی ها فتوای جهاد داد، شیخ الشریعه 
اصفهانی، مرجع تقلید بزرگ ساکن نجف، که فتوی به حرمت 
استفاده از کاالهای خارجی داد، علم داران مکتب مقاومت در برابر 

ظالمین و متجاوزین هستند.

د(مقاومتدرفرهنگمردمایران

مردم ایران با الهام از سیره امامان معصوم شیعه، سیره مقاومت را 
به ارث برده و در جای جای تاریخ خود، آن را به ظهور رسانده اند. 
میرزاکوچک خان جنگلی نمونه ای از آن هاست. او که استقالل و 
تمامیت ارضی ایران را نقض شده می دید، با آنکه تنها بود و هیچ 
قدرتی ظاهرا او را همراهی نمی کرد، حاضر به تسلیم و پذیرش 
انگلیس ها،  با  همزمان  او  نشد.  انگلیسی ها  و  روس ها  سلطه 
قزاق های روسی، لشکر رضاخانی و نیروهای وطن فروش داخلی 
جنگید و سرانجام در جنگل مظلومانه جان سپرد اما از آرمان 
استقالل خواهی خویش منصرف نشد. به مانند سردار جنگل، 
رئیسعلی دلواری به همراه جوانان بوشهری در منطقه ای دیگر از 
کشور، در مقابل تجاوز انگلیسی ها مقاومت کردند و بارها دشمن 

را عقب زدند. 
و  اسالم خواهی  روح  دنباله  اسالمی،  انقالب  جریانات 
استقالل طلبی این رهبران بزرگ است. فعالیت های فرهنگی و 
تربیتی گسترده ای که نیروهای انقالبی در خفقان دوره طاغوت 
تا آموزه ها و آرمان های اسالمی را در دل های  انجام می دادند 
جوانان زنده نگه دارند، اقدامات سیاسی و اجتماعی آن ها در 
مقابل رژیم وابسته و امتیازدهی ها و ذلت های بی حساب آن در 

۱.  همان، صص 2۸۳ و 2۸۴؛ 2۸۹-2۹۴ )گزیده(.

مقابل بیگانگان و در نهایت، اقدامات سخت و نظامی علیه رژیم 
که به سقوط آن انجامید، همگی جنبه های مختلف حرکت واحده 
مقاومت در مقابل ظالمین بود. آن رژیم وابسته، راه را برای تسلط 
بیگانگان بر کشور هموار کرده بود و پیاده سازی دین و اهداف 
الهی در کشور را برنامه خود نمی دانست و از این رو، مانعی بود 

که باید رفع می شد. 
زندانی شدن ها،  تبعیدها،  شکنجه ها،  سختی ها،  مردم، 
اما  را تحمل کردند  مانند ۱۵ خرداد  تیرباران شدن ها، مصائبی 
استمرار سلطه آن رژیم فاسد و بیگانگان را نپذیرفتند. جاهلیت 
مدرن و دشمنان حرکت انقالبی مردم ایران، با همه ابزارهای 
خود مثل جنگ نظامی، همجه فرهنگی و تحریم اقتصادی به 
دشمنی با این حرکت برخاستند؛ اما مردم ایران متناسب با این 
اقدامات، ایستادگی و پیشروی خود را در مقابل بیگانه، افزوده و 
از سخن خود برنگشتند. علت این ایستادگی، قوت ایمان آن ها 
بود که مظهر عالی آن، شهدا هستند. اگر شهدا و خانواده های 
آن ها، جانبازان و آزادگان نبودند، وضعیت ایستادگی و مقاومت 
کشور، افتخار امروز را نداشت. جنگ و آن روحیه مقاومت که در 

آن بروز یافت، عاملی برای تغذیه تاریخ ماست.
روحیه  این  دیگر  روی  تکنولوژی،  و  علمی  مقاومت  عرصه 
مقاومت است. جهت گیری کلی جوامع براساس علوم رایج و 
مسلط بر آن جامعه شکل می گیرد. جامعه ای که مدیرانش را 
اقتصادی پرورش می دهد که هدف  این معرفت سیاسی و  با 
اصلی، توسعه و پیشرفت جامعه است، هرچند از طریق چپاول 
و نابودی جامعه و ملت های دیگر، حرکت این جامعه هرگز 
مساوی نخواهد بود با جامعه ای که هدف علم را تسهیل زندگی 
می داند.  بندگی  زمینه  ایجاد  برای  بشریت  تمام  رفاه  تأمین  و 
جوامع اسالمی، با آنکه زمانی پرچم دار حرکت علمی دنیا بودند، 
امروزه توسط استعمارگران و طاغوت های عالم، عقب نگه داشته 
شده و استفاده کننده دانش های مصرف گذشته بیگانگان هستند. 
اهداف  از  را  این دانش های سکوالر و مادی، جوامع اسالمی 
متعالی انسانی و الهی خویش دور می کند و به سمت وابستگی 
از  پس  اسالمی  اندیشمندان  می کشاند.  بیشتر  و عقب ماندگی 
انقالب، تالش خود را برای رهاشدن از این سلطه، آغاز کردند. 
جریانات مهمی برای بازتولید علوم انسانی براساس مبانی اسالمی 
شکل گرفت و استمرار یافت تا بتواند نظامات اداره جامعه را 
براساس احکام و اهداف اسالمی پی ریزی کند و راه را به سوی 

آن اهداف هموار نماید. 
در دانش های پیچیده علوم فیزیکی، زیستی، ریاضی، کامپیوتری، 
نظامی، هسته ای و ...، هرجا عقب ماندگی در دنیای اسالم وجود 
دارد، عاملی برای فشار بر مسلمانان می شود تا آن ها را مجبور به 
عقب نشینی از اهداف الهی خود کنند. دانشمندان اسالمی در این 
عرصه ها نیز با وجود فشار بیگانگان، تحریم علمی و حتی ترور 
دانشمندان، توانستند در مقابل آن ها ایستادگی کنند و پیشرفت های 
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چشمگیری را برای جامعه اسالمی حاصل نمایند.۱ 
در تمام این موارد، ایستادگی مردم در کنار دانشمندان، تکمیل کننده 
حرکت مقاومت در کشور بوده است. تحریم ها و اقدامات ظالمانه 
و خشونت آمیز دشمنان، تأثیراتش را عالوه بر دانشمندان، متوجه 
مردم نیز می کند و زندگی اجتماعی را با مشقت همراه می سازد. 
ابتکار  ایستادگی و مقاومت ملت در کنار شهامت و  براثر  اما 
دانشمندان، بیگانگان مجبور شده اند پیشرفت های علمی و از 

جمله، هسته ای کشور را بپذیرند و تحمل کنند. 
صنعت  پیچ ومهره های  که  است  این  صراحتا  هدفشان  آن ها 
هسته ای کشور بکلی باز شود؛ اما مقاومت مردم، این آرزوی آنان 
را محقق نخواهد کرد. امروز ایران اسالمی، به پایگاهی مستحکم 
برای اندیشه حاکمیت و تمدن اسالمی مبدل شده و هنوز آغاز 
کار است؛ تحقق کامل وعده الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و 
 ُ بازسازی امت قرآن و تمدن نوین اسالمی در راه است: »َوَعَد اهللَّ
الَِحاِت لَیَْستَْخلَِفنَُّهْم فِي اْلَْرِض َکَما  الَِّذیَن آَمنُوا مِنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ
نَنَّ لَُهْم دِینَُهُم الَِّذي اْرتََضی لَُهْم  اْستَْخَلَف الَِّذیَن مِن َقبْلِهِْم َولَیَُمکِّ
لَنَُّهم مِّن بَْعِد َخْوفِهِْم أَْمنًا یَْعبُُدونَنِي اَل یُْشرُِکوَن بِي َشیْئًا َوَمن  َولَیُبَدِّ
َکَفَر بَْعَد َذلَِک َفأُولَئَِک ُهُم الَْفاِسُقوَن«2 و این ملت ایران است که 
می تواند رهبری این حرکت را برعهده بگیرد و گواه و الگو در 
این حرکت رو به کمال برای دیگر ملت ها باشد »لِتَُکونُوا ُشَهَداَء 

َعَلی النَّاِس«.۳ 
بعد از انقالب اسالمی، اندیشه مقاومت موجب تأثیرگذاری بر 
تشکیل نهادهای انقالبی گشت که موجب ارتقا و تقویت نظام 
اسالمی شد. سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مجموعه ای است 
برای مقاومت، برای مجاهدت، برای تحقق اهداف متعالی الهی که 
از زمین حاصلخیز انقالب اسالمی و در میدان مجاهدت رویید.
نیرویی که نشانگر اعمال شخصیت و هویت ملت ایران است 
و باهوش ترین و کارآمدترین فرماندهان و  نیروها را در همه 

ساحت ها برای جبهه مقاومت تربیت کرده است. 
سپاه نیرویی تک ساحتی نیست؛ این نهاد، در هر حوزه ای که 
جبهه مقاومت احساس نیاز می کند، وارد شده و افتخارآفرینی 
تکنولوژی،  و  فناورانه  پزشکی،  علمی،  تولیدات  است؛  کرده 
اقدامات گسترده فرهنگی و تربیتی، فعالیت های اقتصادی پویا و 
مولد، طرح های کالن زیرساختی، تولید قدرت سیاسی و اقتدار 
برای کشور و محور مقاومت، از جمله اقدامات و منافع این 
نیروی مقدس بوده و هست. فعالیت های سپاه، به هیچ عنوان 
محدود به مرزها نیست چرا که نماد مقاومت است و مقاومت 

مرز جغرافیایی نمی شناسد. 
در همین راستا، نیروی مقاومت بسیج مستضعفین شکل گرفت 

۱.  ر.ک: کتاب صعود چهل ساله، سید محمد حسین راجی، نشر آستان قدس رضوی.
2.  نور/۳۱.

۳.  بقره/۱۴۳.

که در حول مفهوم مقاومت معنا می یافت. 
بسیج مستضعفین آنگاه شکل گرفت که در پی وقوع انقالب دوم 
در ایران )تسخیر النه جاسوسی آمریکا(، خطر حمله گسترده 
نظامی از سوی آمریکا احساس می شد. به تعبیری، فلسفه تشکیل 
این نیرو، تدارک نیروی مقاومت حداکثری با سردمدار استکبار 
اهداف  راه  ایستادگی مردم در  نماد  بود. تشکیل بسیج،  عصر 
متعالی الهی انقالب اسالمی بود؛ به عبارت دیگر، مردم ایران 
پس از انتخاب جهت الهی برای انقالب و نظام خود و پس از 
ندای »ربّنا اهلل«، هنگامی که مشکالت و دشمنی های مستکبران 
آغاز گشت، مصداق »ثم استقاموا« شدند و با شروع دشمنی ها، از 
مسیر الهی خود منصرف نگشتند چرا که انتظار چنین هجمه ای 
 ُ ا َرأَی الُْمْؤمِنُوَن اْلَْحَزاَب َقالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا اهللَّ را داشتند: »َو لَمَّ

ُ َوَرُسولُُه َوَما َزاَدُهْم إاِلَّ إِیَمانًا َوتَْسلِیًما«.  َوَرُسولُُه َوَصَدَق اهللَّ
امام خمینی در باب این حضور و آمادگی بسیج در راه تحقق 
اهداف الهی می فرماید: » قضیه بسیج، همان مساله ای است که 
در صدر اسالم بوده است؛ این مساله جدید نیست، در اسالم 
سابقه داشته است؛ و چون مقصد ما اسالم است، باید هر جوانی 
یک نیرو باشد برای دفاع از اسالم؛ و همه مردم و هر کسی در 
هر شغلی که هست مهیا باشد برای جلوگیری از کفر و هجوم 

بیگانگان«.۴
حضور بسیج در میدان های جنگ و دفاع مقدس، هم به عنوان 
یک عمل نظامی، و هم به عنوان روحیه دهی به رزمندگان مستقر 
در سازمان های نظامی)یعنی ارتش و سپاه( تأثیرات معجزآسایی 
داشته است. آن جایی که بسیج بود، روحیه و معنویت هم بود؛ 
طبعاً ایستادگی و مقاومت هم بود و بر اثر آن همه، پیروزی هم 
نصیب می شد. برای همین است که ملت ایران در کمتر از دو 
سال)یعنی تا فتح خرمشهر( بر قوای اهریمنی عراق فائق شد. 
نقش بسیج در امنیت ملی کشور، پس از جنگ نیز به قوت خود 
مأمن و  بسیج،  پایگاه های  ماند؛ همواره در مواقع خطر،  باقی 

پناهگاه مردم و مسئولین در امنیت دهی به جامعه بوده اند. 
به دلیل همین نقش آفرینی و تأثیرات مثبت است که نیروهای 
بسیج همواره مورد تهاجم و ترور فیزیکی و شخصیتی بوده اند. 
در عرصه سازندگی و نقش آفرینی در بالها و حوادث طبیعی، 
بسیج از مهم ترین و موثرترین نهادها و گروه هاست. به طور 
حتم می توان گفت تمام مردم ایران که به نحوی با محرومیت و 
مشکالت طبیعی مواجهه داشته اند، یاری و کمک رسانی نیروهای 
بسیج را تجربه کرده اند. فعالیت نیروهای کمک رسانی و سازندگی 
بسیج، نقش قابل توجهی در رفع نیازهای اولیه مردم و قوی شدن 
جمهوری اسالمی ایران برای تقابل موثرتر با مستکبران ایفا کرده 

است. 

۴.  خمینی، روح اهلل، صحیفه نور، جلد : ۱۹، ۱۳۹.



د 
ها

 ج
وم

فه
ل م

 ای
ت

وم
قا

ن م
ما

فت
 � گ

وم
ل د

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ی 00
/ د

34
ره 

ما
ش



31

 

حضور بسیج در میدان های جنگ و 
دفاع مقدس، هم به عنوان یک عمل 

روحیه دهی  عنوان  به  هم  و  نظامی، 
سازمان های  در  مستقر  رزمندگان  به 
نظامی)یعنی ارتش و سپاه( تأثیرات 

معجزآسایی داشته است.

ه(مقاومتدرامتاسالمی

ملت مقاوم فلسطین
روحیه  هم  است؛  عبرت آموزی  مسئله  فلسطین،  ماجرای 
تسلیم پذیری و عقب نشینی عده ای از آن ها و هم روحیه مقاومت 
و ایستادگی جریان مقاومت میان آن ها؛ غزه که از ابتدا سلطه 
دشمن سلطه جو و ضدالهی صهیونیستی را نپذیرفت، مقاومتی 
مثال زدنی در طول این سال ها و در جنگی مستمر از خود نشان 
داده است. در قلمرو سرزمینی محدود و محاصره شده از همه 
طرف، با امکانات اولیه و حتی آب آشامیدنی غیرقابل اطمینان، در 
مقابل دشمنی خبیث و بی رحم مثل رژیم صهیونیستی و روسای 
آن، ایستاده و مقاومت می کند. استکبار می داند که اگر ملت ها 
ایستادند، هیچ نیروی نظامی ای نمی تواند بر ملتی که مرعوب 
نیست و حاضر است از شخصیت و هویت و عزت و آینده خود 

دفاع کند، مسلط شود. 
قدرت  مظلومیت،  عین  در  فلسطین،  ملت  امروز 

صهیونیست های قّدارِ جبّار را به چالش کشیده 
این به  و آن ها را دچار عجز کرده است. 
خاطر ایستادگی آن ملت است. یک روز 
اما  بود،  امروز ضعیف تر  از  آن ها  دشمن 
توانست بر ملت فلسطین تسلط پیدا کند؛ 
چون مقاومت نبود. امروز دشمنشان صد 
برابر از آن روز قوی تر است، اما در مقابل 
ناتوانی است؛ چون  فلسطین دچار  ملت 
این ملت ایستاده و قیام کرده است. امروز 

اگر بسیاری از کشورهای عربی و همسایه های 
برکت  به  نیستند،  اسرائیل  تهاجم  مورد  فلسطین 

مقاومتی است که فلسطینی ها دارند. آنچه غزه را آزاد کرد، فشار 
مقاومت ملت فلسطین بود. این مسئله بود که صهیونیست ها را 

ناچار به عقب نشینی از غزه کرد.۱
درست است که مقاومت هنوز نتوانسته به هدف غایی خود یعنی 
آزادی کل فلسطین دست یابد، اما توانسته است مساله فلسطین را 
زنده نگه دارد. موفقیت مقاومت در تحمیل یک جنگ فرسایشی 
به دشمن است؛ یعنی توانسته برنامه اصلی رژیم صهیونیستی را 
که سیطره بر کل منطقه بود، به شکست بکشاند. اگر مقاومت رژیم 
صهیونیستی را زمین گیر نکرده بود، اینک شاهد دست اندازی آن 
به دیگر سرزمین های منطقه از مصر گرفته تا اردن و عراق و 

خلیج فارس و غیره بودیم. 
این تنها دستاورد مقاومت نبوده است؛ بلکه مقاومت باعث آزادی 
جنوب لبنان و آزادی غزه شده که تحقق دو هدف مرحله ای مهم 
در روند آزادی فلسطین به شمار می رود و توانسته است روند 

۱.  اندیشه مقاومت، خامنه ای، سیدعلی، ۱۳۹۸، صص ۳۱۰-۳۱۴ و ۳2۹ 
)گزیده(.

گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را معکوس کند. ناتوانی 
رژیم صهیونیستی در دست اندازی به سرزمین های جدید در طول 
حدود ۳۰ سال گذشته و عقب گرد و خروج ذلت بار آن از جنوب 
لبنان و غزه و هم چنین نقش اساسی و برجسته مقاومت در انتفاضه 
اول و دوم و جنگ ۳۳ روزه لبنان و جنگ های 22 روزه، جنگ 
۱2 روزه و جنگ ۵۱ روزه در غزه، همگی صفحاتی درخشان 
از کارنامه مقاومت است که موجب افتخار تمام ملت های منطقه، 

جهان اسالم و همه انسان های آزادی خواه جهان است.2
مقاومت حزب اهلل لبنان

حزب اهلل لبنان، مصداق آیه کریمه »َکم مِّن فِئَۀٍ َقلِیَلۀٍ َغَلبَْت فِئًَۀ َکثِیَرًة 
ِ«۳ است. گروهی که در مقاطعی از تاریخ، نه تنها مورد  بِإِْذِن اهللَّ
حمایت هیچ دولتی قرار نداشت، بلکه حتی خودفروختگانی از 
خود دولت لبنان، همواره بنای مبارزه با آن و تضعیف آن را داشته 
اند. مقاومت موفق مسلمانان لبنان علیه حضور نیروهای بیگانه و 
متجاوز به بهترین وجه ثابت کرد که گناه تحکیم سلطه و تجاوز 
امپریالیسم را در هیچ نقطه ای از جهان نمی توان به گردن 
فقدان شرایط مادی انداخت؛ آن ها استقالل خود 
را در سایه مقاومتی الهی بدست آوردند و در 
جنگ های متعدد و متنوع با دشمن مستکبر 
اسالم، پیروزی های اثربخش حاصل کردند 

و به پیروزی نهایی نزدیک می شوند. 
را  روزه  جنگ ۳۳  در  حزب اهلل  موفقیت 
به جرات می توان نقطه عطفی در تحوالت 
منطقه و جهان دانست؛ این پیروزی همانطور 
که باعث شد جایگاه مقاومت در عرصه داخلی 
لبنان تقویت و تثبیت شود، به همان اندازه نیز مقاومت را 
به عنوان وزنه ای منطقه ای نشان داده و آن را به الگویی برای سایر 
جنبش های آزادی بخش تبدیل کرد. دنیای مستکبر غرب تمام 
تالش خود را برای تضعیف و نابودی حزب اهلل به کار بردند اما 

نتیجه ای جز اقتدار بیشتر آن حاصل نشد.۴
انصاراهلل یمن و حشدالشعبی عراق

جریان نوزایی و رشد محور مقاومت، همچنان استمرار دارد 
و به صورت فزاینده ای، جبهه های جدیدی علیه جریان باطل 
استکباری و تکفیری تشکیل می دهد. حشدالشعبی عراق، نیروی 
وطنی سوریه و انصاراهلل یمن، نمونه های این شکوفایی هستند. 
نیروهایی که در سال های اخیر، نقش بسزایی در خنثی سازی 

نقشه های استکبار در منطقه ایفا کرده اند.
در پایان این بخش باید خاطرنشان نمود که اگرچه به دلیل اشراف 
نظام سلطه در ادبیات سیاسي غرب، در رابطه با گفتمان مقاومت 

فلسطین،  انتفاضه  از  بین المللی حمایت  کنفرانس  در ششمین  بیانات    .2
۹۵/۱2/۳

۳.  بقره/2۴۹.
۴.  کوشکباغی، اسماعیل، همان.
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به طور مشخص  نظریه پردازي نشده؛ ولي در روابط بین الملل 
گفتمان ها و نظریه هایي داریم که شباهت هایي با گفتمان مقاومت 

پیدا مي کنند از جمله:
*گفتمان »استعمارزدایي« یعني مقاومت در مقابل استعمار به 
عنوان یک پدیده بین المللي که از اروپا شروع شده و جهان اسالم 

هم درگیر آن بوده است.۱
*گفتمان نه شرقي نه غربی که از ابتداي انقالب اسالمي در ایران  
مطرح شد و شعارمحوري جنبش عدم تعهد ( عدم تعهد به دو 
قطب ابرقدرت) هم بوده است. بعضي از عناصر و اندیشه هایي 
که در گفتمان مقاومت بوده، در گفتمان نه شرقي و نه غربي نیز 

وجود دارند مثل استقالل خواهي، آزادي طلبي، برابري طلبي.2
*گفتمان پسااستعمارگرایی که به طور سلسله وار، استعمارهای 
مختلف را در حال استمرار دانسته و پایانی برای آن ها قائل نیست؛ 
فقط تالش می کند تا در مقابل آن ها همواره بایستد. این سه، یعني 
»استعمارزدایي«، »نه شرقي و نه غربی« و »پسااستعمارگرایي« به 

نوعي سه موج در روابط بین الملل هستند.
بخاطر  نظم موجود  تغییر  دنبال  به  *گفتمان سلطه ستیزي که 
ناعادالنه پنداشتن آن است. این گفتمان به کشورها و بازیگراني 
اطالق مي شود که نظم حاکم سلطه را نمي پذیرند و در سدد تغییر 

آن برمی آیند.۳
*گفتمان وابستگي که به نوعي به بحث  هاي مقاومت نزدیک 
نظریه های  بیزار است. در جهان سوم  از وابستگی  مي شود و 
وابستگي در مقابل سرمایه داري و لیبرالیسم اقتصادي و کاپیتالیسم 

قرار گرفته و ماهیت چپ دارند.۴

۱.  همان، ص ۱۶.
2.  همان، ص ۱۶.

۳.  تقابل گفتمان مقاومت و گفتمان سلطه، حسین اکبری، ص ۱۷.
۴.  همان، ص ۱۷.

*گفتمان مکاتب انتقادي که خاستگاه تئوریک دیگري دارند؛ اما 
با گفتمان مقاومت قرابت پیدا مي کنند و هر دو به نظم موجود 

نقد دارند.۵

4.مقاومتازچهاصولیحاصلمیشود...؟

واژه مبنا در لغت به معنای اساس، شالوده، پایه و بنیاد است. 
لغت شناسان این کلمه را با واژه های اصل، قاعده و ضابطه هم معنا 
دانسـته اند؛ ولـی به تـدریج این کلمه بر پیش فرض ها و عناصر 
اساس  این  بر  است.  اطالق شده  نیز  گفتمان  در یک  موجود 
می توان به چند مورد از مهمترین عناصر نهفته در مکتب مقاومت 

اشاره کرد: 

الف(صبرواستقامت

مکتب  در  موضوعه  اصل  و  مبنا  مهمترین  می توان  به جرات 
مقاومت را عنصر استقامت دائمی دانست. هنگـامی کـه فرد یا 
ملتی به خدا ایمان داشته باشد، مبنای عمل او دستورهای الهی 
خواهد بـود و آن را مالک عمل خود قرار می دهد.۶ خداونـد، 
پیـامبر اکـرم و همراهـان ایشـان را بـه اسـتقامت دستور داده 
است: »فاستَقِم َکما اُمِرت و َمن َ تاب َمعک و ال تَطَغوا اِن اللـه 
بِمـا تَعملـون بَصـیر«. استقامت در برابر مشکالت و سختی ها 
تنها راهی است که می تواند انسان را به منافع و مزایای این مسیر 

رسانده و سنت های الهی را در زمین محقق سازد. 
صبر یک ویژگی و صفت درونی و یک واکنش منفی در برابر 
سختی و مشکالت و نامالیمات است. مقاومت یک واکنش 
مثبت و عمل در برابر دشمن و یک کار عملیاتی است. الزمه 
مقاومت و پایداری صبر و شکیبایی است. بدون داشتن صبر در 

میدان مبارزه با دشمن، نمی توان مقاومت کرد.۷

ب(حقطلبی

و  »حق طلبی«  اساس  بر  باید  خود  زندگی  طول  در  انسان 
»حق مداری« رفتار کند؛ چرا که »حق مطلق« خداست و آنچه 
خدایی است حق، و آنچه از خدا جدا باشد باطل است. انسان نیز 
برای آنکه در زندگی خود موفق باشد و به گونه ای زندگی کند 
که بهترین دنیا و بهترین آخرت را نصیب خود کند، باید تنها و 
تنها بر مدار حق بگردد و لحظه ای به شیطان مداری، دنیامحوری، 
شهوت پرستی، نفس پرستی، رفیق بازی، دسته بندی های غیرخدایی، 
مال پرستی، کام جویی و ... نیندیشید و وجود خود را تباه نسازد. 
صد البته انسانی که در همه زندگی »حق طلبی« و »حق مداری« 
را معیار زندگی خود قرار دهد و بر آن پافشاری کند، به زندگی 
شیرین و پرباری دست می یابد. »حق طلبی« هرگز انسان را به 

۵.  همان.
۶.  مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کالم مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، 

غالم حسین اعرابی.
۷.  همان.
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وادی محرومیت از مواهب الهی نمی کشاند؛ بلکه او را در مسیر 
استفاده صحیح کامل و همیشگی از نعمت های الهی قرار می دهد.

ج(عدالتخواهی

عدالت ، مهم ترین صفت هر انسان مؤمن و بارزترین ویژگی 
حکومت دینی و مردمی است. عدالت ، گمشده آدمی در تمام 
قرون و اعصار و گل واژه ای است که در عصر دود و باروت 
، هنوز هم هر شنونده ای را مسحور و هر بیننده ای را مبهوت 

می کند. 
امروزه در فضای عمومی کشور شاهد مباحث مختلفی در زمینه 
عدالت خواهی هستیم که گاه افراط و تفریط ها یا دوگانه های 
مشاهده  نیز  عدالت-مواسات  یا  عدالت-والیت  مانند  نظری 
می گردد. باید دانست که عدالتخواهی اسالمی مبتنی بر فعالیت 
عقالنی مستمر و شجاعانه در راه تحقق آرمانی های دینی است 
که نتیجه ای جز پیشرفت و توسعه نظام اسالمی به همراه ندارد.۱  

د(واقعبینی

اصل واقع بینی به قدری مهم است که دین اسالم مبنای دعوت 
خود را بر آن نهاده است؛ بدین معنا که از انسان می خواهد با 
درک صحیح آیات آفاقی و انفسی و پی بردن به واقعیت آن ها، به 
وظایفی که در سایۀ آن متوجه می گردد، قیام نماید؛ اما با وجود 
توصیه های مکرر الهی به واقع بینی، انسان غالب اوقات نسبت 
به آن بی توجه می باشد و در اثر پیروی از وهم و خیال، غفلت، 
جهالت، تمایالت نفسانی و گناهان نمی تواند واقعیت ها را آن گونه 

که هست، دریابد. 
از این رو، ضروری است که انسان برای اطاعت از امر الهی و 
شناخت صحیح امور، نخست موانع و حجاب هایی را که در برابر 
این اصل مهم قرار دارند، از میان بردارد و آنگاه عوامل مؤثر در 
واقع بینی را شناخته، به تقویت آن ها در وجود خود اقدام نماید که 
از جملۀ این عوامل می توان به تعقل، ایمان به خدا، یقین به معاد 

و تقوی اشاره نمود.2

ه(صلحطلبی

پیوندی  و  است  ریشه دار  و  اصیل  مسأله ای  اسالم  در  صلح 
ناگسستنی با طبیعت اسالم و نظریه عمومی و کلی آن درباره 
جهان و زندگی انسان دارد. اسالم دین همبستگی و وحدت 
و یگانگی بزرگ در سراسر جهان عظیم و پهناور است. آموزه 
توحید، قرارداشتن همه هستی در تحت تدبیر واحد و حکیمانه 
اشتراک  مادر و  پدر و  به یک  آدمیان  نسلی همه  پیوند  الهی، 
خانوادگی همه انسان ها، حرکت جهان و انسان به سوی غایت 

۱.  رضا رستمی، بایسته های عدالتخواهی از دیدگاه رهبر معظم انقالب، فصلنامه 
مطالعات راهبردی بسیج، شماره ۸۹، زمستان ۱۳۹۹.

از منظر قرآن و حدیث،  بینی  2.  سید محمدهادی زبرجد، موانع و عوامل واقع 
پژوهشنامه معارف قرآنی، شماره 2۸، بهار ۱۳۹۶.

واحد الهی، وجود فطرت یگانه خداجو و کمال خواه در همه 
انسان ها، استوارترین بنیادهای نظری صلح و همبستگی جهانی 
است. بر این اساس انسان مسلمان نیز باید همواره در جهت 
صلح همگانی قدم بردارد و از برافروختن نزاع و درگیری بپردازد.

و(عزتطلبی

در عربی عزت به معنای شکست ناپذیر است چرا که »ارض عزاز« 
به زمینی گفته می شود که وقتی کلنگ به آن بزنند کلنگ برگردد 
و در زمین نفوذ نکند. امت مسلمان باید به چنان قدرتی دست 
یابد که هرگونه راه نفوذ دشمنان را سد نماید. عزت در برابر 
ذلت و ضعف و احساس کوچکی است. در قرآن کریم پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( و مؤمنان نیز در ردیف خداوند، عزیز 
ُه َو لَِرُسولِهِ َو لِْلُمْؤمِنِیَن؛ عزت طلبی که  ِ الْعِزَّ محسوب شده اند »َو هلِلَّ
از طرفی برای تمام افراد یکی از بزرگ ترین فضایل و سجایای 
انسانی و از طرف دیگر محرک آدمی در اجرای سایر برنامه های 
اگر درست  دیگران است،  به  نسبت  اخالقی و وظیفه شناسی 
شناخته نشود ممکن است موجب رکود و سقوط آدمی گشته و 

به قلمرو غرور و تکبر وارد شود.  

ز(حکمتوعقالنیت

عقالنیت و خردورزی، برجسته ترین فعل و شاخصۀ فصل اخیر 
انسانیت است، که مکتب های مختلف فکری و فلسفی برترین 
و ماندگارترین اعتبار خود را در قوت انتساب به آن می بیند. 
عقالنیت فرمول پیشرفت است؛ پس پرداختن به آن، پرداختن به 
پیشرفت است. حکمت برخاسته از زندگی است و نوع زندگی، 
نوع آن را را تعیین می کند. زندگی که پویائی و حرکت دارد، 
هیچگاه از عقالنیت خالی نبوده و برای تمام مراحل خود برنامه 
دارد. در اسالم همواره توجه به حکمت نهفته در افعال و همچنین 
بررسی عقالنی بودن آن ها به طور ویژه مورد سفارش قرار گرفته 
است. عقالنیت مورد توجه دین اسالم، ناظر به هدف اصلی بشر 
یعنی سعادت ابدی تفسیر شده و هیچگاه به معنای عقالنیت 
ابزاری غربی نخواهد بود؛ چرا که در مواردی به ضرر ظاهری 

فرد حکم می کند.  

ح(معنویتگرایی

بدواند  ریشه  توحید  زمین  در  باید  مقاومت  درخت  درواقع 
به  ایران  ثمربخش شود؛ ملت  یابد و  پرورش  تا شاخه هایش 
به  اما هرچه  بود؛  نحیف  بود که در روز نخست  نهالی  مثابه 
گردید. تنومندتر  و  قویتر  روز  به  روز  شد،  نزدیکتر   توحید 
آن سالحی که هیچ دشمن مادی، قادر به مقابله بـا آن نیسـت، 
سـالح ایمـان و عمل مخلصانه است.۳ خداوند نیز می فرماید: 

۳.  مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کالم مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، 
غالم حسین اعرابی.
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»ما ِعنْدُکم ینَْفد َو ما ِعنْداهلل باق« آنچه نـزد شـما اسـت رفتنـی 
اسـت و آنچـه نـزد خـداست، باقی و ماندگار است.۱ ایستادگی 
و مقاومت به تکیـه گاه و پشـتوانه نیـاز دارد. انسان ِ مـؤمن بـه 
خـدای قـادر متعال، به او توکل می کند و او را تکیه گاه خـود 
قـرار می دهـد. توکـل بـه خـدای یگانـه مبنای استقامت مؤمنان 
است؛ چون انسان مؤمن وقتی می تواند مقاومت کند کـه بـه خـدا 
متکی شود و باور داشته باشد که اتکا و توکل به خدا نیـروبخش 

و رمـز پیـروزی اسـت.2

ط(استقاللطلبی

را  ظالمانه  سلطه  از  رهایی  و  استقالل  خود،  ذات  در  انسان 
طلب کرده و در مسیر آن قدم برمی دارد. از بین رفتن روحیه 
استقالل طلبی در یک جامعه، نتیجه ای جز مستعره شدن آن به 
همراه نخواهد داشت؛ از همین رو انبیا و ائمه معصومین همواره 
بیگانگان تشویق  از  مومنان را به کسب قدرت و بی نیازشدن 
کرده و آن را مایه پیروزی و سعادت معرفی می کردند. امروزه و 
تحت تاثیر انقالب اسالمی، کشورهای زیادی شعار استقالل طلبی 

سرداده و برای رسیدن به آرمان استقالل، تالش می کنند.

ی(بصیرت

اگر مقاومت مبتنی بر بصیرت نباشد، به نتیجه نمی رسد. بصیرت 
یعنی دانایی، بینـایی، هوشیاری و زیرکی و یقین. بصیرت نیروی 
نهان و قلبی است کـه در شناخت حقایق تا عمق جان رسوخ 
می کنـد. مقـام معظـم رهبـری در معنـای بصـیرت فرموده اند: 
»بصیرت یعنی گم نکردن راه، اشتباه نکردن راه، دچار بیراهـه ها و 
کجراهـه هانشدن، تأثیرنپذیرفتن از وسوسۀ خناسان و اشتباه نکردن 
کار و هدف.  اگر می خواهیم در این راه موفق بشویم، باید بصیرت 
پیدا کنـیم، امیرالمؤمنین فرمود: »أال وال یحمل هذاَ  العَلم اال اهـل 

البصـر و الصـبر«۳ 

5.فرمانمقاومتراازکجاتاکجابرانیم...؟

قرآن میثاقی برای مؤمنان قرار داد تا توشه خود را برای مقاومت 
آماده سازند. حال در روند یک مقاومت، چه مراحلی باید طی 
شود تا نتیجه مطلوبه حاصل آید؟ با دقت در برخی از آیه های 
آیات  نزول  که  می شود  روشن  مدنی  سوره های  در  نازل شده 
مذکور به نوعی در ابتدای قانون گذاری در این مورد و هدایتگر 
انسان ها برای دستیابی به مقاومتی موفق است. قرآن در این زمینه 

بر چهار مرحله تکیه دارد:

الف(تعميقوترسيخعقيدهوایمان

انسان نخست باید ایمان و عقیده اش را استوار گرداند تا بتواند 

۱.  همان.

2.  همان.
۳.  نهـج البالغـه، خطبه ۱۷۳.

در راه هدف خود از جان و مال بگذرد و در مقاومت سربلند 
شود. اگر همه اسباب و لوازم مقاومت بدون توجه به ایمان و 
عقیده آماده گردد، رکن مهمی از ارکان مقاومت که همان اذن 
و همراهی خداوند است فراچنگ نمی آید.۴ اگر به توان نظامی 
داعش، حامیان داعش، آمار نیروها و منابع مالی داعش نگاه کنیم، 
ایمان راسخ به چه شیوه ای در عصر  به خوبی درمی یابیم که 
کنونی، گروهی اندک را به اذن خداوند به فرماندهی مردی فقیر 
و روستازاده به پیروزی رسانید. ایمان به خدا در زمینه های دیگر 
غیرنظامی نیز می تواند، موفقیت های زیادی را برای اندیشمندان و 

تولیدکنندگان مسلمان به ارمغان آورد.

ب(دریافتاسراردشمنانوکشفنقشهآنان

آنان را خوب  باید  کنیم،  پایدار  برابر دشمن  اگر بخواهیم در 
بشناسیم و از نقشه های آنان آگاه شویم تا عکس العملی مناسب 
در برابر آنان داشته باشیم.۵ اینکه بدانیم امروز دشمن از کدام 
نقطه به ما حمله ور شده، در کیفیت مقاومت ما بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود. به اعتراف اکثر تحلیلگران، امروزه بیش از هر ساحتی، 
جنگ شناختی و فرهنگی علیه جوامع اسالمی به راه افتاده و این 
مسیر مقاومت جوانان غیور مسلمان را می طلبد تا با روشنگری 
امن والیت و  به ساحل  را  تبیین های صحیح خود، جامعه  و 

حکومت عدل امام زمان برسانند.

ج(تشویقمؤمنانبهمقابلهبادشمنان

بعد از رسوخ و تثبیت ایمان در دل مؤمنان و آگاه کردن آنان 
نسبت به دشمن باید ایشان را به رویارویی با دشمن تشویق 
یُن هلِلَِّ  َفإِِن انْتََهْوا  کرد: »َوَقاتُِلوُهْم َحتَّی اَل تَُکوَن فِتْنٌَۀ َویَُکوَن الِدّ
الِِمیَن.« و با کفار جهاد کنید تا فتنه و فساد  َفاَل ُعْدَواَن إاَِلّ َعَلی الَظّ
از روی زمین برطرف شود و دین خدا حاکم باشد و بس، و اگر 
)از فتنه( دست کشیدند )با آن ها عدالت کنید که( تجاوز جز بر 

ستمکاران روا نیست.«۶

د(بشارتبهمجاهدین

پس از این که مقاومت پایان یافت، خداوند به همه جهادگران 
پاداش می دهد، پاداش او رحمت و رضوان خداوندی و بهشت 
جاویدان است. )توبه/22-2۰( خداوند به کسانی که به شهادت 
رسیده اند، بشارت زنده جاویدان بودن می دهد: »َوال تَحَسبَنَّ الَّذیَن 
أَمواتًا  بَل أَحیاٌء ِعنَد َربِّهِم یُرَزقوَن« هرگز   ِ ُقتِلوا في َسبیِل اهللَّ
کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، بلکه زنده 

هستند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.«۷

۴.  بن مایه های ادبیات مقاومت در قرآن، سید فضل اهلل میرقادری و حسین 
کیانی.

۵.  همان.
۶.  بقره، آیه ۹۳.

۷.  آل عمران، ص ۱۹۳.
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6.ثمراتمقاومتدرجامعهچیست...؟

مقاومت همچون هر عمل دینی دیگر، ثمراتی را برای افراد و 
جامعه اسالمی به همراه دارد که می توان برخی از آنها را اینگونه 

برشمرد:

الف(تضعیفدشمنان

وقتی که دشمن به شما زور می گوید، اگر شما یک قدم به عقب 
برداشتید، او جلو می آید؛ بدون تردید. راه اینکه او جلو نیاید، 
این است که شما بِایستید. ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل 
زیاده خواهی دشمن و زورگیری دشمن و باج خواهی دشمن، راه 
جلوگیری از پیش آمدِن او است.۱ در سال های اخیر، آثار ضعف و 

آسیب پذیری جبهه استکبار، آشکارتر شده است. 
پیش از این، در منطقه جبهه ای علیه استکبار غربی وجود نداشت 
و تقریبا تمامی کشورهای مسلمان تابع و تسلیم آن ها بودند؛ اما 
جمهوری اسالمی جریان و جبهه مقاومت را در منطقه شکل 
داد و طرح های استکباری و استثماری سلطه طلبان مانند ایجاد 
قطعه های  به  اسالمی  کشورهای  تجزیه  و  جدید  خاورمیانه 
کوچک تر را خنثی کرد. آمریکایی ها حتی به شیوه جنگ مذهبی 
نیز متوسل شدند و با ایجاد داعش، مصیبت بزرگی را برای دنیای 
اسالم ایجاد کردند؛ اما این توطئه نیز نه تنها توسط مقاومت 
خنثی شد؛ بلکه زمینه گسترش جبهه مقاومت و ایجاد گروه های 

مقاومت جدید در سوریه و عراق را به دنبال داشت. 
پس از شکست طرح داعش، بحث ها پیرامون افول آمریکا و 
کاهش سیطره قدرت او به شکل جدی تری دنبال شد و آمریکا به 
تدریج نیروهای متجاوز خود را از کشورهای دیگر مانند عراق، 

سوریه و افغانستان فراخواند.
براساس آماری که برخی اقتصاددانان اعالم کرده اند، آمریکا در 
متحمل  دالر خسارت  میلیارد  از 22۰  بیش  ایران،  تحریم  اثر 
شده است؛ این عدد در کشورهای اروپایی، چیزی حدود 2۵۰ 
میلیارد  تا ۶۰۰  بر ۵۰۰  بالغ  آن ها  یعنی  است.  بیشتر  درصد، 
دالر دچار آسیب مالی شده اند.2 این پندار که دشمنان ما قادر 
مطلق و آسیب ناپذیرند، ناشی از جهل و توهم است؛ چنانکه 

ضعیف شمردن آن ها نیز ساده انگاریست. 

ب(کممعونهبودنمقاومت

ایستادگی در مقابل مستکبرین و صاحبان قدرت، بدون شک هزینه 
دارد و خساراتی را به بار می آورد؛ اما این مسئله، تسلیم و سازش 
با ظالمین و مستکبرین سلطه جو که مخاطب مقاومت هستند را 
تجویز نمی کند؛ زیرا هزینه مقاومت به مراتب از هزینه سازش 
کم تر است؛ سازش با مستکبر، شروع نابودی قطعی تدریجی)و 
گاه دفعی( است؛ چنانکه تجربه دوران رژیم شاهنشاهی و برخی 

۱.  اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، سعید صلح میرزایی.
.)ir.iqna( ،2.  جعفری، قاسم، گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن کریم

دولت های ضعیف حوزه خلیج فارس نمایان گر این مسئله است. 

ج(عزتمندسازیاسالمومسلمین

از  اسالمی  کشورهای  رهاندن  با  مقاومت،  جبهه  فعالیت های 
چنگال استعمار مستکبران، زمینه ارتباط عزت مندانه و مقتدرانه 
با دیگر کشورهای جهان را برای آنان فراهم کرده است. این 
امر موجب اعتماد به نفس در امت اسالمی برای حرکت رو 
به جلو و موجب همگرایی بیشتر مسلمانان با یکدیگر شده که 
خود، شکستی دیگر برای سلطه جویان است. این موفقیت ها و 
پیروزی ها، تفکر مقاومت را به تمام ملت های آزاده جهان برای 
مبارزه با استکبار انتقال داده و مبارزه ای جهانی را علیه آمریکا و 

صهیونیسم به راه انداخته است. 

د(تربیتبشریت

دستاورد دیگر مقاومت، تربیت الهی انسان ها و جوامع است. 
مستکبرین عالم، در پی غافل کردن ملت ها از هویت واقعی و 
متعالی انسانی و سرگرم کردن آن ها به مخدرات و لذات نفسانی 
هستند تا انگیزه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن و تحمل 
سختی ها را از دست بدهند. جبهه مقاومت، براساس ماهیت 
عقیدتی و اندیشه ای خود، به تربیت الهی انسان ها و جوامع اهتمام 
دارد. در واقع انتقام بزرگ و اصلی جبهه مقاومت از استکبار، 

تربیت بشر است.۳

ه(کسبآرامش

یکی از مهمترین آثار مقاومت در راه ایمان، تحقق وعده های 
مبنی بر آرامش یافتن است. خداوند در این باره می فرماید: »به 
یقین کسانی که گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است! سپس 
استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند که: نترسید و 
حزین مباشید، و بشارت باد بر شما به آنچه  به شما وعده داده 
، این است که هم خوف  شده است«۴. نتیجه مقاومِت در راه حَقّ
از آینده را برطرف می کند و هم هرگونه اندوه را از وجود مومنین 

می زداید.

و(جلبیاریخداونددردنیاوآخرت

به همراه داشتن  مقاومت،  پایداري و  از رهاورد هاي  یکی دیگر 
یاري خداوند در دنیا و آخرت هست. خداوند در این راستا به 
داستان حضرت نوح و حضرت ابراهیم اشاره نموده و نمونه هایی 

از آن را در جبهه های حق علیه باطل شاهد بوده ایم.  

ز(جلبمحبتالهی

پایداري در راه خدا و مقاومت منشا جلب محبت و دوستی 

۳.  اکبری، حسن، همایش مجازی سراسری مکتب تربیتی شهید حاج قاسم سلیمانی، 
.)iqna.ir( به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن کریم

۴.  فصلت، آیه ۸۳.
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خداوند  احد  جنگ  حوادث  دنبال  به  چنانچه  است.  خداوند 
آیه اي نازل می کند که با یادآوری شجاعت و ایمان و استقامت 
مجاهدان و یاران پیامبران گذشته، مسلمانان را به شجاعت و 
فداکاری و پایداری تشویق کرده و مقاومت کنندگان را محبوب 
خداوند می داند: »چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به 
همراه آنان جنگ کردند! آن ها هیچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به 
آنان می رسید، سست و ناتوان نشدند )و تن به تسلیم ندادند(؛ و 

خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد.«۱

ح(رستگاری

می باشد.  مقاومت  آثار  دیگر  از  رستگاري  و  فالح  به  رسیدن 
چنانچه پیش از این در آیه سوره انفال گذشت که خداوند فرمود: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که )در میدان نبرد( با 
گروهی رو به رو می شوید، ثابت قدم باشید! و خدا را فراوان 
یاد کنید تا رستگار شوید!«2 این آیه رستگاري را معلول دو مساله 

می داند یکی ثبات و پایداري و دیگري فراوانی یاد خدا.

7.درکدامساحات،ازمقاومتصحبتکنیم...؟

ناظر به پدیده های مورد مقاومت می توان ساحات مختلفی را برای 
مقاومت در نظر گرفت. در دهه اول انقالب تحت تأثیر جنگ 
تحمیلی، حجم فعالیت های نظامی و سخت بسیار بیشتر از دیگر 
انواع فعالیت بود. از همین رو مقاومت، بیشتر صبغه نظامی داشت. 
اما با گذر زمان و افزایش گستره فعالیت های نظام اسالمی و 
تنوع دشمنان اسالم و انقالب، جنبه ها و انواع دیگری از مقاومت 
مطرح گشت و جبهه تقابل میان جریان مقاومت و جریان استکبار، 
تنوع تاکتیکی یافت. در نتیجه امروز می توان از ساحت های متنوع 
مقاومت سخن گفت و آن را محدود به ساحت نظامی ندانست.

الف(ساحتعقیدتیمقاومت

تقابل دنیای اسالم و جریان مقاومت با دنیای استکبار، امر نوظهور 
و از مختصات دوره مدرن نیست؛ این تقابل، همان جنگ حق 
و باطل است که همواره در طول تاریخ جریان داشته و خواهد 
داشت. زیربنای این جنگ، تقابل میان دو جهان بینی مادی و 
الهی است؛ میان محوریت و هدف بودن انسان یا محوریت و 
هدف بودن خدا. در تقابل اندیشه ها، رسانه نقش بسیار مهمی در 
انتقال پیام ها دارد؛ اما در این عصر، تسلط رسانه ای در اختیار 
جبهه استکبار و استثمار است و جریان مقاومت امکانات رسانه ای 

محدود و آسیب پذیری دارند. 
به گونه ای که حتی دشمنان می توانند راه های ارتباطی دنیای اسالم 
و جریانهای مقاومت با دنیا را قطع کنند؛ چنانکه در قطع پخش 
شبکه پِرس تی وی و بستن صفحات شخصیت های مقاومت در 

۱.  دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی.
2.  انفال، آیه ۴۱.

شبکه های مجازی مشاهده شد. مشکل مهم تری که از این تسلط 
رسانه ای حاصل می شود، روایت غلط دشمن از تفکر اسالمی 
و دنیای اسالم است. آن ها با استفاده از رسانه های جهانی خود، 
واقعیات دنیای اسالم و جریان مقاومت را تحریف شده و خالف 
واقع به دنیا معرفی می کنند؛ نمونه روشن آن، معرفی داعش و 
دیگر گروه های تروریستی به عنوان مظهر حکومتی اسالم است.
در این شرایط نیروهای مردمی در جهت ترویج و تثبیت گفتمان 
مقاومت با هدف بسیج مستضعفان عالم علیه نظام سلطه، به تالش 

و مجاهدتی اعتقادی و ایمانی نیاز دارند.۳ 
آن ها توانسته اند جهان بینی الهی و اعتماد به حاکمیت و نصرت 
الهی را در میان مسلمانان احیاء کنند و از این طریق زمینه های 
را  مستکبران  برابر  در  منطقه  کشورهای  ذلت  و  تسلط پذیری 
تضعیف کنند. افزون بر این، جریان مقاومت با درپیش گرفتن 
شیوه »آتش به اختیار«، تالش کرده آحاد انسان های مومن و بیدار 
معتقد به جبهه مقاومت را در جهت روشنگری و تربیت انسان ها 
به خط کند. این سیاست باعث شده تا جوانان جبهه مقاومت 
در تربیت اعتقادی و روشنگری جامعه، به دستگاه های دولتی 
تکیه و بسنده نکنند و خود، حداکثر استفاده را از امکانات و 

توانایی هایشان ببرند. 
از این رو گروه ها و جریانات تبلیغی فراوانی در شبکه های مجازی 
و محیط واقعی مشاهده می شود که به صورت خودجوش، به 
فعالیت مشغولند. نتیجه این تالش ها، در میزان گرایش به اسالم 
مسئله ای  می دهد.  نشان  وضوح  به  را  خود  غربی  جوامع  در 
مقابله  به منظور  فرانسه،  مانند  باعث شده برخی کشورها  که 
با پیشرفت تفکر اسالمی در جامعه خود، قوانین ضد اسالمی 
و  فکری  مصون سازی  کنند.  اجرا  و  را وضع  سخت گیرانه ای 
فرهنگی جامعه اسالمی، زمینه را برای مقاومت فعال و پیشرونده 

به سوی گسترش فرهنگ اسالمی مهیا می کند.
امروزه  که  است  گونه ای  به  مقاومت  تفکر  پیشرفت  و  رشد 
اندیشمندان این جریان، به الهیات مقاومتی احساس نیاز کرده اند. 
استقامت را  به  بتواند جریان های غیراسالمی مایل  الهیاتی که 
در درون خود جای دهد و جبهه واحد تشکیل دهد. چنانکه 
گذشت، اندیشه مقاومت به صورت طبیعی توسط دیگر ملت های 
استضعاف شده، الهام گرفته شده است. الزمه آن که بتوان جریانات 
مقاومت با اعتقادهای مذهبی مختلف را گرد آورد، تولید الهیات 
و منظومه فکری مقاومت است.۴ برای تحقق اهداف الهی جریان 
مقاومت اسالمی، همراهکردن دیگر جریانات مقاومت از طریق 

ایجاد فکر و عقیده مشترک، بسیار راهگشا و ضروری است.

ب(ساحتاقتصادیمقاومت

یکی از مهم ترین حربه های جریان کفر و استکبار، همواره ایجاد 

۳.  قادری کنگاوری، روح اهلل، همان.
۴.  جهانگیری، یحیی، همان.
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که  است  جوامعی  برای  اقتصادی  وابستگی های  و  مشکالت 
حاضر به تسلیم و ذلت در مقابل آن ها نشوند. 

این شیوه، در صدر اسالم نیز اعمال می شد و مشرکان در برهه هایی 
از تاریخ مانند شعب ابی طالب، سیاست های فشار اقتصادی را 
اعمال می کردند. در زمان حاضر، مهم ترین ابزار برای مقابله با 
شدت گرفتن  با  آن هاست.  اقتصادی  تحریم  مقاومت،  جریان 
تحریم های اقتصادی در دهه اخیر، رهبر معظم انقالب به عنوان 
سکان دار و راهنمای حرکت کلی کشور، سیاست اقتصاد مقاومتی 
را ناظر به جنگ اقتصادی دشمن، به شکلی جدی مطرح کردند. 
ایشان در تبیین اقتصاد مقاومتی فرموده اند: »اقتصاد مقاومتی یعنی 
آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط 
دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده  رشد و 
شکوفایی کشور باشد؛ اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به 
یک ملت اجازه می دهد حتی در شرایط فشار هم امکان رشد و 

شکوفایی داشته باشد.«۱
و  »دانش  چهاربعد  دارای  می توان  را  مقاومتی  اقتصاد  نظریه 
فناوری«، »اقتصاد درون زا«، »سیاست گذاری فرهنگی« و »جهاد 
اقتصادی« دانست. در بعد اول، تکیه اصلی بر نخبه گرایی و اقتصاد 
دانش بنیان است. تحقق بُعد درون زایی اقتصاد، نیاز به تمرکز و 
تأکید عملی بر خودکفایی و استقالل اقتصادی و فعلیت بخشیدن 
به  و  مقاومت  دارد؛ کشورهای جریان  داخلی  ظرفیت های  به 
خصوص ایران، در شرایط جغرافیایی ویژه ای قرار دارند و دارای 

معادن و ثروت های فراوانی هستند. 
کشورهای  باهوش  و  غنی  انسانی  منابع  کنار  در  شرایط  این 
تحریم  که  دهند  شکل  را  قوی  اقتصادی  می توانند  اسالمی، 
بعد  در  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  باشد.  زیان ده  و  بی معنی  آن، 
با گفتمان سازی در جامعه و ترویج  سیاست گذاری فرهنگی، 
فرهنگ صرفه جویی و غیرت اقتصادی تحقق پذیر است. مردم در 
شرایط جنگ اقتصادی و اجرای سیاست های مقاومت اقتصادی، 
باید حمایت از اقتصاد کشور را وظیفه خود بدانند و عالوه بر 
صرفه جویی و مبارزه با اشرافی گری و تجمل گرایی، صنعت تولید 
کشور را عمال حمایت کنند. بعد چهارم اقتصاد مقاومتی یعنی 
جهاد اقتصادی، نیازمند به حرکت جدی و عزم ملی و بسترسازی 
حقوقی برای حرکت به سمت بهبود شاخص های اقتصادی و در 

نهایت، عدالت اقتصادی دارد.2
به  تبدیل شدن  فزاینده ای در حال  به صورت  مقاومتی  اقتصاد 
گفتمان اجتماعی است و نوید روزهای روشن اقتصادی را در 
توسط  نیز  بین المللی  در صحنه  این سیاست  می دهد.  جامعه 
کشورهای در حال جنگ با دنیای مستکبر پذیرفته شده است 

۱.  بیانات در دیدار دانشجویان )۱۳۹۱/۵/۱۶(.
2. اسفندیاری صفا، خسرو؛ دهقان، حبیب اهلل؛ مقاله مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از 
دیدگاه مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( )بهار ۱۳۹۵(، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 

۱، ص ۸۴-۶۰.

و اقدامات مهمی چون حذف دالر از معامالت میان کشوری و 
جایگزین کردن تبادل پول ملی، در حال انجام است.

ج(ساحتعلمیمقاومت

قدرت  است؛  ثروت آفرین  است؛  اقتدار  مایه   دانش  و  علم 
نظامی آفرین است؛ قدرت سیاسی آفرین است. اگر علم داشتید، 
می توانید سخن برتر را بگوئید، دست برتر را داشته باشید. اگر 
نداشتید، حالت میانه ندارد؛ سقوط می کنید. پس کسی که علم 
دارد، او دست برتر را بر روی شما خواهد داشت؛ در مقدرات 

شما دخالت می کند؛ در سرنوشت شما دخالت می کند.۳ 
تکنولوژی،  و  علمی  پیشرفت  به  دستیابی  با  استکبار  دنیای 
مشکالت زیادی را برای جبهه مقاومت و دنیای اسالم ایجاد کرده 
است. با اقتدار نظامی حاصل از علم، دست به اشغال و غارت 
آن ها می زند؛ با برجسته سازی عقب ماندگی های آن ها، احساس 
ناتوانی و ذلت را در جوامع دیگر ایجاد می کند؛ در مقابل انتقال 
تکنولوژی و علم به آن ها، امتیازات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
امنیتی فراوانی طلب می کند؛ و با مسموم سازی دانش های مدیریتی 
و انسانی به سکوالریسم و اومانیسم، در تربیت جوانان جوامع 
دیگر دخالت کرده، اندیشه آن ها را مطابق با میل و سیاست های 

استعماری خود می سازد. 
جریان مقاومت به ویژه پس از انقالب اسالمی، به این جبهه توجه 
یافته و در پی جبران عقب ماندگی برآمده است. تالش های زیادی 
در عرصه پیشرفت علمی در رشته های مختلف صورت گرفته و 

توسط نظام اسالمی و رهبری معظم حمایت جدی شده است.
یکی از ریشه های عقب ماندگی علمی دنیای اسالم، القای فکر و 
احساس ناتوانی و ضعف در این جوامع توسط دنیای استکبار 
بوده است. چراکه اگر انسان از پیروزی و موفقیت و توانایی 
خود مأیوس باشد، هرگز تالشی صورت نمی دهد و همواره 
استفاده کننده متعبد علومی می ماند که دیگران به او القا می کنند. 
از این رو یکی از دغدغه ها و تالش های رهبران جامعه اسالمی، 

۳.  بیانات در درس خارج، ۱۹/۰۵/۱۳۹۰.
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احیای حس خودباوری در مردم بوده است تا زمینه تالش علمی 
آن ها فراهم گردد. عالوه بر این، رهبر معظم انقالب در اقدامی 
هوشمندانه، حرکت علمی کشور را به یکی از مطالبات عمومی 

مردم و به ویژه دانشجویان تبدیل کردند. 
تأثیرات مطالبه عمومی و خواست قاطبه مردم برای تحقق این 
پیشرفت ها، به خصوص در مسئله هسته ای بسیار نمایان بود. 
آنگاه که دشمنان و مستکبران عالم برای خاموش ماندن صنعت 
هسته ای کشور تالش می کردند و برخی از مسئولین داخلی تمایل 
به کرنش در مقابل آن ها داشتند، مردم در راهپیمایی های خود و 
در مراسمات مختلف، شعارهایی را در جهت مطالبه پیشرفت 
صنعت هسته ای مطرح می کردند تا حجت بر مسئولین تمام شود. 
در نتیجه این اقدامات و تالش ها، جمهوری اسالمی شاهد رشد 
علمی غیرقابل قیاسی نسبت به پیش از انقالب بوده است: در 
بیماری، در  زمینه علوم پزشکی، تولید داروها، توانایی درمان 
زمینه علوم نظامی، در زمینه علوم هسته ای، در زمینه علوم نانو 
تکنولوژی و سلول های بنیادی و ... . تولیدات علمی و صنعتی 
در  ایرانی  دانشمندان  و  دانشجویان  علمی  مقامات  و  مستمر 

عرصه های جهانی، شاهد این مدعاست.
علوم انسانی که زیربنای مدیریتی اندیشه و حرکت جامعه را 
تشکیل می دهند، دارای اهمیت راهبردی هستند و پیشرفت و 
تولید علم در آن ها، پیچیده و زمان بر است. شخصیت های بزرگی 
مانند شهید مطری، عالمه جوادی آملی و عالمه مصباح یزدی، 
در عرصه پیشرفت این علوم بر اساس اندیشه اسالمی پیشتاز 
بوده اند. برای مثال عالمه مصباح یزدی با ایجاد موسسه ای برای 
تولید و توسعه علوم انسانی براساس مبانی اسالمی، برای اولین بار 
فعالیت ساختاری و نظام مند در این عرصه را آغاز کردند. ایشان 
که خود اندیشمندی حاذق در عرصه علوم انسانی بودند، اساتید 

بسیاری از دانشگاه و حوزه را بر این مقصد متمرکز کردند. 
حاصل تالش ایشان، تربیت اساتید و دانش پژوهان فراوان و تولید 
کتب علمی متعدد در راستای تولید علوم انسانی اسالمی است؛ 
اقدامی که مهم ترین نتیجه آن، ایجاد باور به توانایی و ظرفیت دین 
برای اداره عملی جامعه در اذهان اندیشمندان و مومنان است. 
باوری که زمینه های ذلت و تواضع در برابر مستکبران و نظریات 
سکوالر آن ها را در جامعه علمی کشور می خشکاند و فضا را 
برای توجه بیشتر به اندیشه عمیق و علمی اسالمی، فراهم می کند.
پیشرفت های علمی کشور و جریان مقاومت که منجر به قدرت 
بیشتر این جبهه شده است، به هیچ وجه برای دشمنان مستکبر 
بر تحریم علمی جامعه  نبوده است؛ آن ها عالوه  قابل تحمل 
آن ها،  به  تکنولوژی و علوم جدید  انتقال  از  امتناع  و  اسالمی 
اقدام به ترور شخص و شخصیت اندیشمندان اسالمی می کنند؛ 
شهدای فراوان علمی در عراق ایران و دیگر کشورهای اسالمی، 
و ترور شهدای هسته ای ایران، به ویژه شهید فخری زاده، نمونه 
این اقدامات خصمانه است. اقدامات پرهزینه رسانه ای مستکبرین 

برای تخریب وجهه عالمان اسالمی از جمله عالمه مصباح یزدی 
نیز در راستای این سیاست دشمنان است.

د(ساحتنظامیمقاومت

امیرالمومنین در روایتی می فرمایند: »فالُجنوُد بإْذِن اهلّل ُِحصوُن 
یِن، و ُسبُُل الْمِن، و لیَس تَقوُم  ِعیَّۀِ، و َزیُن الُوالةِ، و ِعزُّ الدِّ الرَّ
ِعیَُّۀ إاّل بِهِم«؛ سپاهیان به اذن خدا، دژهای مردمند و زیور والیان  الرَّ
و مایه توانمندی و ارجمندی دین و وسیله امنیّت. مردم جز با 
بودن سپاهیان پایدار نمی مانند.«۱ اقتدار و ایستادگی نظامی در 
برابر دشمنان، حافظ تمام پیشرفت ها و آبادانی های جامعه است. 
اگر ملتی نیروی نظامی مقتدر نداشته باشد تا در برابر دشمنان 
و متجاوزان ایستادگی کند، همه دارایی های خود را از دست 
خواهد داد. جریان مقاومت اسالمی، در بعد نظامی با الهام از آیه 
بَاِط الَْخیِْل تُْرِهبُوَن  ةٍ َومِن رِّ ا اْستََطْعتُم مِّن ُقوَّ وا لَُهم مَّ شریفه »َوأَِعدُّ
ُ یَْعَلُمُهْم«  ُکْم َوآَخرِیَن مِن ُدونِهِْم اَل تَْعَلُمونَُهُم اهللَّ ِ َوَعُدوَّ بِهِ َعُدوَّ اهللَّ
است.  اطمینان آوری رسیده  بازدارندگی  قدرت  به  )انفال/۶۰(، 
مقامات آمریکایی و صهیونیستی بارها به این مسئله اذعان و تأکید 
کرده اند که در صورت وقوع جنگ نظامی، رژیم صهیونیستی 
و منافع آمریکایی در منطقه، از جهات مختلف و از جبهه های 
مختلف مورد حمله قرار می گیرند و توانایی مبارزه با چند جبهه 
را ندارند؛ در صورت اقدام نظامی علیه جبهه مقاومت، عراق، 
سوریه، لبنان، یمن، غزه، ایران و ...، مبدأ موشک ها و حمالت 

ویران کننده علیه دشمنان خواهند بود.
اکنون در نتیجه مجاهدت های سربازان مقاومت، کوچک ترین 
عضو جبهه مقاومت یعنی غزه، به تنهایی رژیم صهیونیستی که 
از پشتوانه حمایت طاغوت و مستکبرین عالم برخوردار است 
را زمین گیر کرده است؛ به گونه ای که رژیم صهیونیستی که در 
دوره ای سخن از تسخیر نیل تا فرات می گفت، به دور خود دیوار 
کشیده و جرأت اقدام نظامی بر علیه غزه را نیز ندارد. مجاهدت 
سربازان مخلص اسالم، به جبهه مقاومت این اجازه و امکان را 
می دهد که آمریکا را از کشورهای تحت سیطره اش خارج کرده 
و زمینه اخراج او را از کل منطقه هر روز بیش از پیش مهیا نماید. 
مقاومت دارای اقتداری گشته که به راحتی سربازان آمریکایی 
را به اسارت درمی آورد و به جنگ ناوهای غول پیکر جنگی اش 
می رود و پیروزمندانه به اهدافش می رسد. دشمنان جبهه مقاومت 
برای تضعیف این جبهه و خدشه دارکردن اعتبار مقاومت در نزد 
مردم و ملت ها، تالش های زیادی می کنند؛ آن ها حتی در کتب 
درسی دانش آموزان نیز دست برده، برخی دولت های زبون و 
ضعیف منطقه را مجبور کردند تا آیات و مباحث جهاد را از کتب 
درسی خود حذف کنند؛ و این چنین، انگیزه و روحیه مقاومت را 
در نسل های بعدی جامعه اسالمی از بین ببرند. چون ضامن عزت 

۱.  نهج البالغه، نامه ۵۳.
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ملت های سالمی و امت اسالمی و بزرگ ترین سنگر و حصن 
حصین مقاومت، جهاد فی سبیل اهلل است. ۱

ه(ساحتسیاسیمقاومت

عرصه سیاست، حوزه برنامه ریزی و طراحی نقشه راه حرکت یک 
جامعه و اجرای آن است. دولت های استکباری و امپریالیستی، 
همواره در تالش بوده اند تا در سیاست گذاری های کشورها از 
طریق نفوذ در دستگاه های تصمیم ساز آن ها دخالت و نقش آفرینی 
کنند و از این طریق حرکت آن جوامع را به سمت و سویی 
سیاسی،  مقاومت  است.  خودشان  منافع  تأمین کننده  که  ببرند 
ایستادگی در برابر این توطئه هاست. مقاومت سیاسی این است 
که مسئولین کشور و سیاست گذاران، در برنامه ریزی و تصویب 
چشم اندازها و برنامه های باالدستی نظام، منافع ملی، ارزش های 
اسالمی و اهداف انقالب را مدنظر قرار دهند و به جهت دهی 
مستکبرین عالم اعتنا و اعتماد نکنند؛ قرآن کریم این وظیفه خطیر 
را »جهاد کبیر« نامیده است: »َفاَل تُِطِع الَْکافِرِیَن َوَجاِهْدُهم بِهِ ِجَهاًدا 
َکبِیًرا« )فرقان/۵2(. این دستور قرآنی به جهاد، مربوط به هنگامه 
جنگ نظامی مسلمانان با مشکرین نیست؛ بلکه زمانی صادر 
شده که مسلمانان در مکه بودند و درگیر جنگ نظامی نبودند؛ 
آیه می فرماید از مشرکین اطاعت نکنید؛ اطاعت یعنی تبعیت 
از سیاست های اعالمی آن ها؛ از کافران تبعیت نکنید؛ در میدان 

سیاست و در میدان های دیگر.2
جبهه مقاومت اسالمی در مقابل تالش های جبهه طاغوت باید 
شعارهای اصیل اسالمی و انقالبی خود را همواره به یاد داشته 
باشد و بر اساس آن ها حرکت کند. جهاد کبیر و عدم اعتماد و 
عدم تبعیت از دشمن نباید به غلط، انزواطلبی معنی شود. تفکر 
انقالبی چنان که گذشت رسالت خود را جهانی می داند و در 
تالش است تا روابط سازنده خود در همه زمینه ها را با سایر 
دولت ها و ملت ها گسترش دهد و از این طریق، جبهه ای قوی تر 

در مقابل استکبار تشکیل دهد. 
بنابراین ارتباط و همکاری همه جانبه و گسترده با همه کشورهای 
غیر معاند با اسالم و مقاومت، در طبیعت و ذات جبهه مقاومت 
است. دشمن با طرح ادعای انزواطلبی جمهوری اسالمی، در 
تالش است عمال کشور را از لحاظ سیاسی و اقتصادی به انزوا 

بکشد و او را در مسیر تقابل با استکبار، بدون همراه قرار دهد.

و(ساحتدیپلماسیمقاومت

در توضیح مؤلفه های مقاومت تبیین گشت که مقاومت، حرکت 
الهی و  مبتنی بر عقل و شرع در جهت تحقق اهداف واالی 
انسانی است و در این مسیر، از هر وسیله مشروعی بهره می برد 
و منحصر به روشی خاص نیست. یکی از روش های مهم و کارا 

۱.  اندیشه مقاومت، سیدعلی خامنه ای، ۱۳۹۸، ص ۱۰۶.
2.  همان، صص ۹۵-۸۹.

در حرکت رو به جلو جبهه مقاومت، بهره بردن از قدرت مذاکره 
و دیپلماسی است که می تواند اهداف بزرگ را با هزینه کم تر، 
محقق کند. در فضای روابط بین الملل، دو رهیافت وجود دارد؛ 
رهیافت آرمان گرایانه و رهیافت واقع گرایانه؛ آرمان گراها معتقدند 
با ایجاد بازارها و سازمان های جهانی و گسترش دموکراسی در 
جهان، می توان به صلح پایدار رسید؛ اما واقع گرایان تأکید می کنند 
که روابط بین الملل، بر محور منافع ملی و قدرت پیش می رود. 
آرمانگرایان بر اساس این نگرش، میان جنگ و مذاکره، دوگانگی 
و تضاد می بینند و بر این باور هستند که مذاکره پایان جنگ است 
و می توان دیپلماسی صرف، میدان را حفظ کرد و برنده میدان بود. 
در مقابل، واقع گرایان معتقدند دیپلماسی و میدان، نه دو امر بیگانه، 

بلکه دو قطعه یک پازل اند.
از این رو دیدگاه آرمان گرایان به دیپلماسی و مذاکره، همواره 
در پارادایم گفتمان سازش صورت می گیرد؛ برخالف جریان 
گفتمان  از  هردو  میدان،  و  مذاکره  به  نظرگاهش  که  واقع گرا 
چالش سرچشمه می گیرد. گفتمان سازش اختالفات بین المللی را 
سوءتفاهمی شبیه به نزاع خواهر و برادر بر سر یک پرتقال می بیند 
که با یک گفت وگوی ساده حل شدنیست؛ اما گفتمان چالش، 
معتقد است جنگ حق و باطل و جبهه استکبار و مقاومت، یک 
جنگ راهبردی است و تفاوت مذاکره و جنگ نظامی، تنها در 
شیوه و منطقه نزاع است؛ جنگ نظامی، استمرار مبارزه در میدان 
است و مذاکره، استمرار همان مبارزه در سالن اجالس. واقعیت 
تاریخی نشان می دهد که اصل در روابط بین الملل بر آنارشیسم 
و تزاحم منافع است و باید با خودیاری و بیشینه سازی قدرت به 

منافع بیشتر دست یافت.
 دولت ها به عنوان اصلی ترین بازیگر در روابط بین الملل، همواره 
در پی کسب منافع ملی خود هستند و همکاری های بین المللی را 
بر این اساس دنبال می کنندو اگر منافع ملی آن ها تامین نشود از 
همکاری و پیمان ها خارج می شوند. از این رو تنها راه موفقیت در 
بیشینه سازی تأمین منافع ملی و تحقق اهداف الهی آن است که هر 
دو قطعه پازل استقامت در برابر مستکبران فراهم شود؛ یعنی تا در 
میدان، پیروزی و برتری حاصل نشود، در مذاکره قدرت چانه زنی 

و بده بستان وجود نخواهد داشت. 
میدان، پشتوانه دیپلماسی و مذاکره است. بنابراین گاه در شرایطی، 
تنها راه بقا و موفقیت، اولویت دادن به میدان و جنگ نظامی است 
و تفکر فانتزی به حل مشکالت بدون درگیری و جنگ و انتظار 
رفتار منطقی و اخالقی از دیگران )به خصوص مستکبران که 
جبهه مقابل مقاومت را تشکیل می دهند(، خوش خیالی بیش 

نیست.۳ 

۳.  ر.ک: رنجبر، محمدعلی؛ ترابی، سام مهدی؛ جنگ سرد ایران و آمریکا: نظریه ای 
برای فهم ژئوپولتیک دنیای معاصر.
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بین المللی  چهره   سلیمانی  شهید 
مقاومت است و همه  دلبستگان 
همه   اویند.  خونخواه  مقاومت 
دشمنان-  همه   نیز  - و  دوستان 
بدانند خّط جهاد مقاومت با انگیزه  
و  یافت  خواهد  ادامه  مضاعف 
پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان 

این راه مبارک است.
پیام تسلیت مقام معظم رهبری

 در شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی



فصلسوم

مقاومت نظری و عملی

اندیشه ها و فعالیت های مصادیق مقاومت نظری و عملی
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مفهوم مقاومت، یک دکترین مبنادار به مثابه واسطه ای میان نظر 
و عمل است که امر ذهنی و فلسفه را به عمل تبدیل می کند. از 
این رو مقاومت، یک سازمان و ساختار عملی است که بهترین 
شیوه زندگی مردم و ترتیبات نهادی جامعه را براساس شرایط 
موجود، معین می کند.۱ این ساختار مانند هر گفتمان دیگر، مبانی 
و پشتوانه های نظری خاص خود را داشته و آنها را در عمل 
نمایان می سازد. از این رو می توان تمام ساحات مختلف مقاومت 
را در دو قسم علمی و عملی احصاء کرد. در این قسمت برآنیم 
تا برای هر کدام از این دو قسم، مصداقی تام از بین مصادیق 
مختلف برگزیده و با دیدگاه ها و فعالیت های مقاومت َمابانه ایشان 

آشنا شویم.
1.مصباحمعرفتومقاومتعلمی2

اندیشه ای مکتب مقاومت اسالمی همواره بدخواهان و  غنای 
حسودان را به سمت نشر شبهات و خدشه دارکردن مبانی این 
مکتب کشانده است. در این مسیر اندیشمندان غیور مسلمان نیز 
با مقاومت علمی بی وقفه خود، تالش کردند تا این حمالت را 
ناکام گذاشته و از کیان اندیشه ای مقاومت دفاع کنند. در این بین 
به جرات می توان مرحوم عالمه مصباح یزدی را یکی از این افراد 
دانست. کسی که پدران او را با مناظره های علمی و دفاع های 
جانانه  در مقابل مارکسیست ها و ملتقاطان حوزه به یاد آورده و 

پسران با دوره های طرح والیتش خاطره دارند. 
روزی  مقاومت،  مکتب  برای  دیده بان  یک  مقام  در  که  کسی 
بزرگترین فریضه دینی یعنی امر به معروف و نهی از منکر را 
در خطر دیده و دست به قلم می شود؛ فردای آن روز در مقابل 
تحریف کنندگان انقالب اسالمی، لب به سخن باز می کند و روز 
دیگر بنابر اقتضای دوران، شاگردان خود را راهی دفاع از حرم 
اهل بیت می نماید. حاال و پس از گذشت یک سال از رحلت 
این مجاهد خستگی ناپذیر عرصه علم و معرفت، همگان مقاومت 
ایشان در برابر جبهه شیطانی اندیشه را ستایش کرده و نبودش را 

خسارتی برای اسالم و مسلمین می دانند. 

الف(زندگییکمجاهد

مرحوم محمدتقی مصباح یزدی، یازدهِم بهمن ماه هزار و سیصد 
و سیزده، در دامان پرمهر خانواده ای بسیار متدین و مذهبی در 
شهر یزد به دنیا آمد. برای کسب دانش و معرفت راهی دبستان 
گردید و بعد از آن تحصیل علوم دینی را بر دیگر معارف بشری 
ترجیح داد. روح سرکش و بلندنظرش نه در شهر مادری، نه در 
نجف و نه حتی در تهران آرام نگرفت و بعد از تحصیل کوتاه در 
هر یک از آن ها، راهی قم شد. شاگردی آیت اهلل حائری، آیت اهلل 

۱.  بابایی مجرد، حسین، سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، نشست تحّقق 
.)iict.ac.ir(. مقاومت فرهنگی از طریق شناسایی عناصر فرهنگی ثبات زا

2.  .برای مطالعه بیشتر در مورد مقاومت علمی مرحوم عالمه مصباح یزدی، به شماره 
۱۹ همین نشریه مراجعه شود.

بروجردی، امام خمینی، آیت اهلل بهجت و عالمه طباطبایی، آنقدر 
برایش شیرین بود که تمام سختی های زندگی طلبگی به دور از 

خانواده را تحمل کرد. 
محمدتقی به خوبی متوجه شده بود که برای مقاومت علمی از 
اندیشه اسالم، باید به سالح های مختلفی مجهز گردد؛ از این رو 
به مطالعه و تحقیق در عرصه های مختلفی از علوم حوزوی و 
دانشگاهی مشغول شد. برخی از علوم مورد توجه او عبارتند از:

یک: فقه و اصول
مرحوم مصباح یزدی در رشته فقه، از محضر اساتید بزرگی چون 
آیات عظام بروجردی، اراکی و بهجت بهره برده  است؛ به گونه ای 
که موفق به اخذ جایزه از سوی مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی 

شدنه و در نهایت به درجه اجتهاد نایل آمدند. 
ایشان از همان سال اول ورود به قم، با امام خمینی، که از سال ها 
پیش استاد برجسته حوزه بود، آشنا شد و خدمت ایشان ارادت 
یافت. با اینکه هنوز کفایه و مکاسب می خواند، گاه گاهی برای 
کسب آمادگی در درس خارج ایشان شرکت می جست و از سال 

دوم به بعد به طور مرتب در آن درس حاضر می شد. 
دو: تفسیر و حدیث

آشنایی با مرحوم عالمه طباطبایی، و درک مقامات و کماالت 
روحانی و عرفانی آن اعجوبه علم و فضیلت و تقوا، سبب شد 
که مرحوم مصباح یزدی بیشتر اهتمام و مساعی خویش را صرف 

تعلیم علوم قرآن و تفسیر نماید. 
ابتدا با شرکت در جلسات درس تفسیر عالمه، و سپس با استفاده 
از ارشادات و تعلیمات خصوصی ایشان توانست تعمق و تفکر در 
قرآن کریم و نکته سنجی های زیبا در آیات نورانی آن را بیاموزد، 
و خود در این باب صاحب نظر شود او به قدری در این وادی 
پیش رفت که عالمه برای استفاده از نکته ها و دقت نظرهایش، 

کار بازخوانی تفسیر المیزان را، قبل از چاپ و نشر، به او سپرد.۳
سه: فلسفه

استاد مصباح اسفار و شفا را نزد حضرت عالمه فراگرفت، و با 
به کارگیری شیوه فلسفی آن بزرگوار، خود به برخی نوآوری ها 
و ابتکارات در این زمینه پرداخت و به مرتبه ای رسید که امروز 
یکی از برجسته ترین اساتید فلسفه اسالمی در حوزه علمیه قم به 

شمار می رود. 
او همچون استادش معتقد بود برای شناخت هرچه بهتر اسالم 
و معارف اسالمی و نیز کسب توانایی در پاسخگویی به شبهات 
و هجمه ها به معتقدات دینی، مطالعه و تحقیق فلسفی می باید در 
رأس مطالعات حوزوی قرار گیرد، تا طالب، ضمن آشنایی با 
متون اسالمی و فقهی، شیوه دفاع از عقاید دینی را نیز فراگیرند. 

۳.  رک: غالمعلی حسینی کیا، درنگی در چگونگی بررسی اسناد احادیث در تعلیقات 
آیت اهلل مصباح بر معانی االخبار و بحار االنوار، مجله معرفت، ش ۱۴، ص 22-۱۳.
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مکتب  اندیشه ای  غنای 

به  را  بدخواهان  همواره  مقاومت 
سمت نشر شبهات و خدشه دارکردن 

مبانی این مکتب کشانده است. در این 
مسیر عالم مصباح یزدی با مقاومت 
علمی بی وقفه خود، تالش کردند تا 

دفاع  مقاومت  اندیشه ای  از کیان 
کنند.

چهار: اخالق و عرفان
استاد مصباح یزدی از اساتیدی همچون عالمه طباطبایی، آیت اهلل 
انصاری همدانی و آیت اهلل بهجت در مقام اساتید اخالق و عرفان 
خود نام می برد. آیت اهلل بهجتی که در زمینه استفاده ایشان از 
درس های اخالقی و عرفانی عالمه طباطبایی می فرماید: »به گمان 
از عالمه  زیادی  بسیار  معرفتی  بهره های  مصباح  آیت اهلل  من، 
طباطبایی بردند؛ زیرا ایشان با اشارات مرحوم عالمه به سیر و 
سلوک و ریاضت های شرعی مشغول بودند، به عالوه اینکه از 
نظر علمی هم کتاب های بزرگ اخالقی و عرفانی را چه در 
زمینه عرفان نظری و چه در زمینه عرفان عملی، خدمت عالمه 

طباطبایی آموختند.«
پنجم: علوم جدید

مرحوم مصباح از همان سال ورود به حوزه علمیه یزد، به مطالعه 
و تحصیل دروس حوزوی اکتفا نکردند و از روی علم دوستی و 
حقیقت جویی، در کالس های فیزیک، شیمی و... و نیز زبان های 
خارجی فرانسوی و انگلیسی، که به همت روحانی دانشمندی 
به نام »محّققی رشتی« تشکیل شده بود، شرکت جستند و با این 

دروس آشنا شدند. پس از ورود به حوزه علمیه قم، 
رواج افکار و تبلیغات مارکسیستی سبب شد 

تا استاد به منظور پاسخگویی به شبهات و 
با  آشنایی  دینی،  اندیشه  حریم  از  دفاع 
کار خود  دستور  در  را  غربی  فلسفه های 

قرار دهند.
به این ترتیب ایشان باید برای یافتن زبانی 
مشترک در بحث و مناظره با تحصیل کردگان 
دانشگاهی، تئوری ها و اصطالحات خاِص 
علوم انسانِی دانشگاهی را فرا می گرفتند. به 

این منظور با مشورت و همت آیت اهلل شهید دکتر 
بهشتی که در آن زمان مدیر دبیرستان دین و دانش قم بود، 

قرار شد کالسی در دبیرستان تشکیل شود تا عده ای از فضال و 
طالب حوزه در آن شرکت کنند.

ب(شاخههایمجاهدت

به طور کلی شاخه های مجاهدت علمی مرحوم عالمه مصباح 
یزدی را می توان در چند مورد بیان کرد:

یک:نگارشکتابومقاله

نگارش و تقریر ۱۵2 اثر نوشتاری، تنها گوشه ای از فعالیت های 
علمی مرحوم مصباح یزدی به شمار می رود. این آثار که در 
مجموعه مشکات به طور کلی عرضه شده اند، شامل موضوعاتی 
همچون فلسفه، اخالق، سیاست، تفسیر، عرفان، تاریخ، دین و 
حقوق می باشند که امروزه مورد رجوع بسیاری از اهل علم است. 
استاد مصباح در اکثر نوشته های خود خنثی عمل نکرده و و به 

دفاع از کیان معرفتی اسالم در مقابل شبهات و انتقادات موجود 
پرداخته است. از حمالت اندیشه ای روشنفکران به این عالم 
وارسته در دوران حیات و بعد از وفات شان، اینگونه برمی آید 
که پنج حوزه نظری موجود در تحقیقات ایشان، بیشتر از بقیه 
مورد طعن این افراد قرار گرفته و از همین بابت، عالمه مصباح 
به صورت خستگی ناپذیر مقاومت علمی خود را در ذیل این پنج 

حوزه پیش برده است. این پنج حوزه عبارتند از:
*اسالموسکوالریسم

یکی از موضوعات کالنی که محل نزاع و چالش عالمه مصباح 
یزدی)ره( با جریان روشنفکری بوده مسأله »سکوالریسم« است. 
سکوالریسم حرکتی است که قصد دارد زندگی، رفتار و سلوک 
انسان را بدون توجه به خدا و آخرت سامان دهد. و از آنجا که 
دین مدعی تنظیم شناخت ها و رفتارهای انسان از راه ارتباط با 
خداوند و جهان آخرت است در برابر سکوالریسم قرار می گیرد؛ 
بدین روی این دو در طول تاریخ به ویژه از رنسانس به این 
سو به صورت دو رقیب سرسخت ظاهر شدند و همیشه رشد 
سکوالریسم با افول دین و رشد دین با افول سکوالریسم همراه 
بوده است. بنابر سکوالریسم، دولت، اخالق، آموزش 
و پرورش و ... همه باید از دین مستقل شوند و 
هیچ حوزه ای نباید متأثر از دین و آموزه های 
دینی شود. در نتیجه سکوالریسم به معنای 

دقیق کلمه در برابر دینداری قرار دارد. 
عالمه مصباح با توجه به مبانی خداشناسی 
معتقدند که حد نصاب توحید، اعتقاد به 
خداوند  تشریعی«  »ربوبیت  در  وحدانیت 
متعال است. بدین معنا که تنها خدای تبارک و 
تعالی، حق دخالت و تصرف در امور مخلوقاتش را 
دارد و هیچ اراده ای بدون اذن او حق امر و نهی و دخالت در 
زندگی مخلوقات را ندارد. همانطور که او »خالق« است، »مالک« 
نیز هست و چون »مالک« است »رب و مدبر« تکوینی و تشریعی 
اوست. خداوند حکیم در آفرینش انسان هدف معقولی را در 
نظر داشته و اراده کرده مخلوقش را به کمال متناسب با وجودش 
برساند. در موجودات غیرمختار این مراد با »ربوبیت تکوینی« 
حاصل شده و در مورد انسان های صاحب اختیار با امر و نهی که 

تجلی »ربوبیت تشریعی« است، غرض تأمین می گردد.۱ 
انسان برای رسیدن به کمال متناسب با وجود حقیقیش، نیازمند 
راه صحیح برای سلوک به سوی مقصد نهایی است که خداوند 
با ارائه دین، نعمت هدایت را در حق او تمام کرده است.2 تنها 

۱.  مبانی خداشناسی؛ رک: محمد تقی مصباح یزدی، خداشناسی  در قرآن، انتشارت 
موسسه امام خمینی)ره(.

2.  مبانی انسان شناسی؛ رک: محمد تقی مصباح یزدی، راه و راهنماشناسی، انتشارت 
موسسه امام خمینی)ره(.
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نوع و سبک زندگی مبتنی بر ارزش های دینی می تواند حقیقتًا 
تأمین کننده سعادت حقیقی و کمال نهایی انسان باشد.۱ بر اساس 
این مبانی فارغ از گرایشات دینی برخی انسان ها باید گفت انسان 
حقیقتاً نمی تواند در زندگی به عزلت دین از ساحت های مختلف 

زندگی تن دهد. 
امروزه روشنفکرانی همچون سید جواد طباطبایی، عبدالکریم 
سروش و مصطفی ملکیان قرائت های مختلفی را از سکوالریسم 
و رابطه آن با اسالمی ارائه می دهند2 که همه آن ها در نفی دخالت 
دین در عرصه اجتماعی خصوصاً سیاست و حکومت اشتراک 

دارند. 
البته سکوالریسم معرفتی و فلسفی نیز خطرات جدی خودش 
را دارد ولی از آنجا که سکوالریسم سیاسی بازتاب زیادی داشته 
و مورد توجه بیشتری قرار گرفته، آیت اهلل مصباح یزدی نیز در 
همین قسم عنایت بیشتری داشتند. ایشان زادگاه این تفکر را 
مغرب زمین و بازتاب طبیعي حوادث پیش از »رنسانس« معرفی 

می کنند. 
تفکر سکوالریسم  انگیزه های طرح  وارسته،  عالم  این  نظر  از 
یکسان نبوده و برخی حتی با خیرخواهی و برای جلوگیری 
از ضربه خوردن دین، به آن متمایل شده اند. در جهت مقاومت 
اندیشه ای در برابر هجمه سکوالریسم به دین اسالم، آیت اهلل 
مصباح تأکید خود را بر ربوبیّت تشریعي خداوند برده و اعتقاد به 
آن را به عنوان نصاب توحید، برای هر مسلمان ضروری می داند؛ 
بر این اساس باید قائل شد که تشریعي الهي همه شؤون تدبیر و 

اداره جامعه را دربرمی گیرد. 
آیت  اهلل مصباح درباره برمالسازی طرح برخی از روشنفکران 
می گوید: »واکنش جهان غرب براي مبارزه با آن نظام در گام اّول، 
نهضت اصالح دیني یا »پروتستانتیسم« بود، یعني در بین خود 
کشیش ها و رجال دیني کساني رفتار کلیساي کاتولیک را تقبیح 
نموده و گفتند: این شیوه، مسیحیّت واقعي نیست و ما باید به 
مسیحیّت اصیل برگردیم و پیشنهاد کردند، باید مذهب به گونه اي 
مطرح شود که در آن حکومت نباشد و به کار سیاست نپردازد، 
و فقط وظیفه اش برقراري روابط بین خدا و فرد باشد.«۳ از نظر 
ایشان  حاشیه ای بودن دین در جامعه، روح نهفته در این تفکر 
است و نمی توان آن را به دین اسالمی که امروزه به تشکیل یک 

نظام قدرتمند و کارآمد دامن زده، سرایت داد.۴

۱.  مبانی ارزشی؛ رک: محمد تقی مصباح یزدی، دروس فلسفه اخالق.
2.  شمسینی غیاثوند حسن، سکوالریسم در گفتمان روشنفکران دهه چهارم انقالب 
اسالمی ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی، سال۱۰، ۱۳۹2 

شماره۳۴.
۳.  رک: مصباح یزدی محمد تقی، نظری گذرا به نظریه والیت فقیه انتشارت موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( و مصباح یزدی محمد تقی،پرسشها و پاسخها 

)ج۱-۵(،انتشارت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.
۴.  خبرگزاری حوزه، ۱۵ آذر ۱۳۹۵، کد خبر: ۴۰۱2۳۸.

*اسالم،خشونتوآزادی

آزادی از مهمترین مولفه هایی است که تمدن مدرن از آن دم زده 
و با شعار آن، موافقینی برای خود در سطح جهان دست و پا 
می کند. مهمترین محل استفاده از این مولفه در جهان امروزی، 
مقام اندیشه و حمله به کسانی است که اقدام به نقد دیدگاه های 
مخالفین خود کرده و یا به مبارزه علیه آن ها برمی خیزند. عالمه 
مصباح یکی از اندیشمندان اسالمی بزرگی است که در مقابل این 
قرائت افراطی از آزادی ایستاده و تهمت ها را به جان می خرد. 
مجموع مباحث ایشان در این مساله را به صورت اجمالی در سه 

بخش می توان ارائه داد:
۱.شناسایی هدف از تفسیرهای لیبرالیستی از آزادی 

ایشان در این زمینه معتقدند که هدف این تفاسیر، چیزی جز 
رواج روحیه تساهلی در بین مردم مسلمان که غیرت و تعصب 
دینی آنان را از بین می برد، نیست.۵ از جمله ابزارهای فرهنگی 
برای ترویج این تفاسیر نیز می توان به شعارهای جذابی همچون 
آزادی بیان و مدارا با مخالفین اشاره کرد که تساهل و تسامح را 
فریاد کرده و آن ها را به عنوان ارزش مطلق مطرح می کنند و در 

مقابل، قاطعیّت و خشونت را مطلقاً محکوم می کنند. 
به نظر عالمه مصباح، مروجین این تفکر دریافته اند که آنچه ضامن 
بقای نظام اسالمی است، عشق و عالقه مردم و بخصوص جوانان 
و بسیجیان به اسالم و رهبری است؛ تا آنجا که حاضرند برای 
دفاع از این ارزش ها جان خود را به خطر افکنند. آنان با تبلیغات 
و استفاده از ابزارهای فرهنگی تالش می کنند که شجاعت، ایثار، 
شهامت و نیروی معنوی غیرت و تعّصب دینی را از مردم بگیرند. 
از این رو، انواع خشونت های منفی و غیر انسانی و ظالمانه ای را 
که در دنیا انجام گرفته است و نتایج شوم و دردناکی به بار آورده، 
به ُرخ مردم ما می کشند، تا به آن ها چنین القاء کنند که خشونت 
چنین آثار بد و زشتی را دارد؛ پس خشونت مطلقاً محکوم و 

مذموم است.۶ 

۵.  نظریه سیاسی اسالم، ج 2، ص 2۳۱.
۶.  محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسالم، ج ۱ ص 22۸.
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2.معرفی دیدگاه اسالم در زمینه آزادی 
مرحوم مصباح یزدی در این زمینه، مواردی که در دین دستور 
به برخورد محترمانه و ضرورت شنیدن حرف گروه های مختلف 
شده است و از طرفی مواردی که در آن دستورهای مبتنی بر 
برخورد و خشونت شده است را معرفی می کنند. به تعبیر دیگر 
در دین اسالم بین عرصه ها و شرایط مختلف تفکیک شده است 
و در برخی موارد حکم به ضرورت احترام و گفتگو شده و در 
برخی موارد حکم به برخورد و خشونت است. از منظر اسالم، 
آزادی به طور مطلق ممدوح نیست، چنان که خشونت هم به طور 

مطلق مذموم نیست. 
ایشان می فرمایند: بنده تئوریسین خشونت نیستم، بلکه معتقدم که 
رحمت و مهربانی اصل است و تنها به هنگام ضرورت و اضطرار 
باید دست به خشونت زد. سخن من این است که وقتی دولت 
اسالمی وجود دارد، باید بر طبق رأی دادگاه و مقامات ذی صالح 
دولت اسالمی عمل شود؛ اما اگر کار از دست دولت اسالمی 
خارج شد و برای حفظ اسالم و نظام راهی جز قیام خشونت آمیز 

مردمی نبود، خشونت واجب است.«۱
سه: نگاه اسالم به دموکراسی و جایگاه رأی مردم 

به اعتقاد آیت اهلل مصباح یزدی اصل تشریع حکومت و حاکمیت 
فقیه از طرف خداوند و امام زمان)علیه السالم( است و همچنین 
تعیین شخص آن هم باید به نوعی به امام معصوم و اجازه آن 
و  حاکمیت  استقرار  و  تحّقق  اّما  کند؛  پیدا  انتساب  حضرت، 
حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد. دلیل ایشان  بر 
این مّدعا این است که   ما بر اساس بینش اسالمی معتقدیم که 
عّلت ایجاد همه هستی و جهان و از جمله انسان ها، خداوند 

است. 
اوست که لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به 
آن ها هستی بخشیده است و هر آن چه که در آسمان ها و زمین 
است همه از آن خداوند است و او مالک حقیقی همه آن هاست. 
بر اساس تفّکر اسالمی، همه انسان ها عبد و مملوک خدا هستند؛ 
آن هم نه ملک اعتباری و قراردادی که بر اساس جعل و اعتبار 
بوجود آمده باشد بلکه ملک حقیقی؛ یعنی حقیقتاً هیچ جزء از 
وجود ما از آن خودمان نیست و هستی ما تماماً از اوست و هیچ 
چیز حتی یک سّلول هم که متعّلق به خودمان باشد و ما آن را 

بوجود آورده باشیم نداریم. 
از طرف دیگر، عقل هر انسانی درک می کند که تّصرف در ملک 
دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و کاری ناپسند و نارواست 
و شاهدش هم این است که اگر کسی در آن چه که متعّلق به 
ماست )مثل خانه و ماشین و کفش و لباس و...( بدون اجازه و 
رضایت ما تّصرف کند، ناراحت می شویم و فریادمان بلند می شود 

و معتقدیم در حق ما ستم شده است. 

۱.  نظریه سیاسی اسالم، ج 2، ص 2۵۵.

این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلی است که هر کسی 
است.  ناپسند  و  ناروا  دیگران  ملک  در  تّصرف  که  می فهمد 
بنابراین، اگر از طرفی همه عالم و از جمله همه انسان ها ملک 
حقیقی خداوند هستند و تمام هستی و ذّرات وجود آن ها متعّلق 
به خداوند است و از خود چیزی ندارند، و از طرف دیگر هم 
عقل تصدیق می کند که تصرف در ملک دیگران کاری ناروا و 
ناپسند و ظالمانه است، بنابراین هیچ انسانی حق تصرف، نه در 

خود و نه در دیگران را، بی اذن و اجازه خداوند ندارد. 
بدیهی است که الزمه حکومت، گرفتن و بستن و زندان کردن 
و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خالصه انواع 
تصرف ها و ایجاد محدودیت های مختلف در رفتارها و زندگی 
افراد و مردم جامعه است؛ بنابراین حاکم باید برای این تصرفات، 
از مالک حقیقی انسان ها که کسی غیر از خداوند نیست اجازه 
داشته باشد وگرنه تمامی تصرفات او بر اساس حکم عقل، ناروا 
و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس ادلّه ای که در دست 
داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسالم و امامان معصوم 

بعد از ایشان داده است. 
به نظر عالمه مصباح، برخی گمان کرده اند که تنها راه ارج نهادن 
به مردم و تأمین حقوق و آزادی های واقعی آنان این است که 
آنان را در »مشروعیت« و »حقانیت« حکومت اسالمی سهیم کنیم! 
درحالی که برای ارج نهادن به مردم الزم نیست آنان را در جایگاه 
خداوند قرار داده و منزلت ربوبیت به آنان عطا کرده و حق تشریع 
و تقنین و نهی و امر و منع و زجر را به آنان واگذار سازیم. 
حقانیت یک حکومت و حق اعمال والیت حاکم، ربطی به مردم 
یا اکثریت آنان ندارد، نمی توان از مردم انتظار داشت چیزی را به 

کسی اعطا کنند که خود ذاتاً و اساساً فاقد آن هستند. 
اما در سایر مسائل حکومتی مانند کارآمدی نظام، گزینش مسؤوالن 
و نظارت مستمر بر کارهای آنان و مهم تر از همه اینها در اصل 
تحقق حکومت اسالمی مردم جایگاه منحصر به فردی دارند. در 
نظام اسالمی نه تنها »حق« نظارت بر عملکرد مسؤوالن به مردم 
واگذار شده است بلکه بر اساس تعالیم اسالم و با توجه به فریضه 
بزرگ امر به معروف و نهی از منکر همه مردم »مکلف اند« که با 
رعایت موازین، نظارت دائمی و مستمر بر عملکرد مسؤوالن 
داشته باشند و اجازه تخطی از موازین قانونی و شرعی را به آنان 
ندهند. امر به معروف و نهی از منکر درحقیقت نوعی والیت است 
که همه مردم نسبت به یکدیگر و مسؤوالن و کارگزاران نسبت 
به مردم و مردم نسبت به کارگزاران دارا هستند. و روشن است 
که چنین والیت و نظارتی در هیچ یک از نظام های دموکراتیک 

وجود ندارد.2 

2. جمهوری اسالمی ومجلس خبرگان، احمدحسین شریفی کاظم قاضی زاده حکومت 
اسالمی ۱۳۸۵ شماره ۴۰.
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*اسالمووالیتفقیه

به حق می توان نظریه والیت فقیه را محوری ترین و مهم ترین پایه 
و اساس نظام سیاسی اسالم در عصر غیبت امام زمان)عج( دانست. 
در این نظریه، در شرایط عدم حضور فرستاده خداوند)پیامبر یا 
امام معصوم( به ناچار و از باب سلسله مراتب تشکیکی موجود 
در بین انسان ها، اداره جامعه باید به شخصی سپرده شود که 

بیشترین قرابت نظری و عملی را به فرستادگان الهی دارد.
 به بیان ساده تر در زمان غیبت امام، کسی باید زعامت امور را در 
دست بگیرد که هم از لحاظ نظری عالم به علوم دینی و منویات 
امامان باشد و هم از لحاظ عملی بتواند بهترین و نزدیک ترین 
تصمیم را به تصمیم امام معصوم أخذ نماید. این شخص کسی 
جز فقیه نمی تواند باشد، چرا که هم عالم به علوم دینی است و 
هم با استفاده از همین علم می تواند، جامعه را به سعادت برساند. 

اندیشمندانی  مهمترین  از  یکی  یزدی  مصباح  عالمه 
هستند که از این نظریه دفاع کرده و با جدیت تمام 

در َصدد پی ریزی مبانی عقلی و نقلی برای آن 
برآمدند. دو کتاب »حکیمانه ترین حکومت« 
و »نظری گذرا درباره والیت فقیه« از جمله 
به  آن ها،  ایشان در  که  کتاب هایی هستند 
فقیه  والیت  باب  در  خود  نظرات  ارائه 

در  را  عقلی  استدالل  ایشان ۳  پرداخته اند. 
جهت اثبات والیت فقیه به کار می گیرند:
۱. استدالل بر اساس اصل تنزل تدریجی

چشم  به  مفید  شیخ  سخنان  در  هم  که  استدالل  این 
می خورد و هم در فرمایشات امام خمینی)ره( وجود دارد، به این 

شکل است که:
الف( فلسفه تشکیل حکومت اسالمی، تأمین مصالح مسلمین از 

طریق اجرای احکام الهی است.
باالترین  که  حکومت،  نوع  مطلوب ترین  و  عالی ترین  ب( 
سطح مصالح مسلمین را تأمین می کند، حکومتی است که امام 
معصوم)ع( در رأس آن باشد و کلیۀ کارگزاران حکومتی نیز از 

عصمت برخوردار باشند.
ج( اگر تأمین یک مصلحت الزم و ضروری در حد مطلوب و 
ایدئال آن میسر نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب 
را تأمین کرد. اگر امکان فرض باال وجود نداشته باشد، عقل 
حکم می کند که باید به مرتبۀ پایین تر آن، یعنی شخص معصوم 
در رأس و برخوردای از کارگزاران غیر معصومی که از دیگران 

باالتر باشند.
از یک سو الزم است  د( در زمانی همچون عصر غیبت که 
به حاکم  دیگر، دسترسی  از سوی  و  حکومتی تشکیل گردد 
معصوم )ع( وجود ندارد، نیز عقل حکم می کند که کسی جای 
معصوم بنشیند که از نظر شرائط الزم برای ادارة حکومت)از 

جمله علم به قوانین الهی( نزدیک ترین فرد به معصوم باشد تا 
از این طریق، تحصیل مصلحت به آن اندازه که ممکن است در 

همین قالب محقق شود.
ه( بنابراین زمانی که در عمل، به معصوم و حکومت او دسترسی 
نداریم و تأمین این مصلحت در حد مطلوب و ایدئال میسر 
نیست، حکم عقل این است که به بهانۀ دسترسی نداشتن به 
مصلحت ایدئال و مطلوب حکومت، نه می توان از اصل مصلحت 
وجود حکومت، به طور کلی صرف نظر کرد و نه می توان همه 
حکومت ها را با وجود مراتب مختلف آن ها یکسان دانست و 
به جواز هر یک از آن ها به طور مساوی رأی داد؛ بلکه باید به 
دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک ترین 
مصلحت به مصلحت ایدئال باشیم. پس باید به کسی مراجعه کرد 
که در شرایط الزم برای ادارة حکومت یعنی علم به قوانین الهی، 
عدالت و تقوا، و نیز کفایت و تدبیر، سرآمد دیگران 

و نزدیک ترین فرد به معصوم باشد.۱
2. استدالل بر اساس جامعیت و جاودانگی 

احکام اسالمی
آیت اهلل  آثار  در  بیشتر  که  استدالل  این 
جوادی آملی بر آن تاکید شده، به این شکل 

است که:
احکام اسالم جامعیت داشته، شامل احکام 
عصر  در  خداوند  می شود؛  نیز  اجتماعی 
معصومین)ع(،  ائمۀ  و  پیامبر)ص(  حضور 
به آن ها  اجرای احکام اجتماعی و حکومت را 
دو  معصوم،  به  نداشتن  دسترسی  صورت  در  است؛  سپرده 

صورت متصور است:
دست  خویش  اجتماعی  احکام  اجرای  از  خداوند  یا  الف( 

می کشد؛
ب( یا همچنان بر اجرای این احکام تأکید دارد؛

فرض اول باطل است، چون اسالم دین خاتم و جاویدان است 
و احکام ثابت آن چه فردی، چه اجتماعی، همیشگی است و 
در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست؛ حال که احکام الهی در عصر 

غیبت باید اجرا گردد، خدا اجرای آن را:
الف( یا به شخص اصلح می سپارد؛

ب( یا به شخص غیر اصلح؛
فرض دوم باطل است؛ چون اوال نقض غرض و خالف حکمت 
خداوند است که با وجود اصلح، اجرای احکام الهی را به دست 
کسی بسپارد که همچون او نمی تواند انسان ها را به سمت سعادت 
و کمال سوق دهد؛ ثانیا انتخاب گزینه ای است که عقاًل مرجوح 
است و در نتیجه به حکم عقل، کار ناشایسته  ای است. بنابراین 

۱.  ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی، حکیمانه ترین حکومت؛ کاوشی در نظریۀ والیت 
فقیه، ص ۱۹۵-۱۹۰.

در زمان غیبت امام، کسی باید 
زعامت امور را در دست بگیرد که 
هم از لحاظ نظری عالم به علوم دینی 
و منویات امامان باشد و هم از لحاظ 
نزدیک ترین  و  بهترین  بتواند  عملی 
تصمیم را به تصمیم امام معصوم 

أخذ نماید.
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در عصر غیبت، باید کسی عهده دار امور مسلمین و اجرای احکام 
الهی گردد که در این زمینه، نسبت به دیگران، اصلح می باشد و 
اصلح، کسی است که نسبت به شرائط الزم برای ادارة حکومت 
به قوانین اسالم، تقوا و عدالت  اسالمی، یعنی علم و آگاهی 

وقدرت تدبیر و ادارة جامعه، سرآمد دیگران باشد.۱
۳. استدالل بر اساس قدر متیّقن مأذون در تصّرف

این استدالل که از سوی فقهائی همچون آیت اهلل بروجردی نیز 
بیان شده به این شرح است که: »تردیدی نیست که ائمه)ع( امر 
شیعه را در عصر غیبت به حال خود رها نکرده اند؛ قطع و یقین 
وجود دارد که ایشان فقهای شیعه را برای حل و فصل برخی 
مسائل مبتالبه جامعه، همچون قضاوت و اجرای احکام وحدود 
الهی، در عصر غیبت منصوب فرموده اند و در میان فقها اتفاق نظر 
وجود دارد که به غیر فقیه چنین اذن تصرفی داده نشده است. 
ضرورت تشکیل حکومت، تنها منحصر به عصر حضور نبوده، 
در عصر غیبت هم به ضرورت خود باقی است؛ چرا که تمام 
آنچه که علت برای تشکیل حکومت در آن زمان بوده، هم اکنون 

نیز باقی است. 
حکومت،  و  جامعه  ادارة  به  مربوط  دیگر  امور  در  اگر  حال 
تردید ایجاد شد که آیا فقهاء می توانند عهده دار آن امور گردند 
که می دانیم قطعاً در برخی امور، منصوب از طرف اهل بیت 
هستند؛ و یا اینکه غیر فقها می توانند عهده دار آن امور گردند که 
می دانیم قطعاً ]در برخی امور مشخص[، منصوب از طرف اهل 
بیت نیستند؛ در این صورت، چون یقین وجود دارد که به غیر 
فقیه، اذن تصرف در برخی امور عمومی مربوط به جامعه داده 
نشده است، بنابراین حق اعمال والیت و حکومت نیز نخواهد 
داشت؛ چون امر دایر مدار بین نصب نکردن و نصب فقیه عادل 
است،]چون هیچ کسی قائل به نصب غیرفقیه از سوی ائمه نشده 
است[ اگر فرض نصب نکردن باطل گردید، می توان به نصب فقیه 

یقین پیدا کرد.«2
گام بعدی استاد مصباح بعد از اثبات عقالنی بودن نظریه والیت 
فقیه، پاسخ به شبهاتی است که مخالفین این نظریه بیان می کنند. 
شبهاتی مثل عدم جمع والیت و جمهوریت، وجود روایات منع از 
تشکیل حکومت در زمان غیبت و متناقض بودن عبارت حکومت 
دینی. برای مثال ایشان در مقابل آقای عبدالکریم سروش که سعی 
دارد تا دین را به ساحت تکلیف و حکومتداری را به ساحت 
حق بکشاند، اینگونه می فرمایند: »اوال تکلیف و حق دو روی 

یک سکه اند. 
تکلیف بنده در برابر شما می شود حق شما به گردن بنده. اصاًل 

۱.  ر.ک: عبداهلل جوادی آملی، والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، ص ۱۶۷-۱۶۸؛ 
محمد تقی مصباح یزدی، حکیمانه ترین حکومت؛ کاوشی در نظریه والیت فقیه، ص 

.۱۹۸-۱۹
2.  حسین الطباطبایی، البدر الظاهر فی صالة الجمعۀ و المسافر، ص۵۶)ص۷2(.

تکلیف بدون حق و حق بدون تکلیف وجود ندارد و امکان 
تحقق برای آن متصور نیست. اگر ولّی فقیه به عنوان حاکم حقوق 
و اختیاراتی دارد، قطعا به همان اندازه مسؤولیت و تکلیف دارد 
و باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشد. قدرت بدون مسؤولیت 
و مسؤولیت بدون قدرت، معنی ندارد. ثانیا زبان دین تنها زبان 
تکلیف نیست، چنان که زبان دین، تنها زبان حق نیز نیست. زبان 
دین زبان حق و تکلیف با هم است. آری، زبان سکوالر، تنها زبان 
حقوق بشر است، تا بشر هر کار دلش خواست انجام دهد و در 

آن جا مسؤولیت مطرح نیست.«
*اسالموعلمدینی

مسأله علم دینی در طرح ریزی حوزه نرم افزاری تمدن اسالمی 
بسیار حیاتی به شمار می رود؛ از این رو اندیشمندان بزرگ جهان 
اسالم به سراغ بحث از آن رفته اند. آن ها فهمیدند که علم، مبتنی 
بر یکسری جهان بینی و وابسته به نظام ارزشی بوده و علم جدید 
حامل جهان بینی و نظام ارزشی مادی و لیبرالی است. این مسأله به 
شدت مورد مخالفت روشنفکران غرب گرا و برخی گفتمان های 
فکری بوده و آیت اهلل مصباح یزدی، از سردمداران مبارزه با آن ها 

به شمار می آید. 
ایشان افزون بر اینکه در علوم مختلف اسالمی صاحبنظرند، با 
عمده ترین رشته های علوم انسانی نیز آشنایی عمیقی داشته و در 
بسیاری از آن ها صاحب تألیف و نظریه هم هستند. نظریه علم 
دینی استاد مصباح)ره( بر این مبنا استوار است که هویت علم و 
ساختار و چارچوب اصلی علم را مبانی علم تشکیل می دهد. 
اگر این مبانی اسالمی باشد، علم نیز اسالمی خواهد بود. علم 
اسالمی مبتنی بر مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، الهیاتی و 
دین شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی باید ایجاد شود. البته 
ایشان مسائل و مقاصد نیز دخیل می دانند اما نقش آفرینی مبانی 
در علوم را پررنگ می دانند. علم انسانی اسالمی علمی است که 
مبانی آن نیز اسالمی باشد اما اینکه فقط با اسالمی بودن مبانی 

انتظار داشته باشیم، علم اسالمی باشد صحیح نیست. 
یکی از نقاط قوت موجود در نظریۀ علم دینی اسـتاد مصـباح)ره( 
کـه جـان کـالم نظریۀ ایشان بوده و کاربرد نظریۀ علم دینی را 
در علوم انسانی معنـادار سـاخته اسـت، توجه به ساحت های 
ایشـان،  نظـر  از  اسـت.  بـا دیـن  آن  ارتباط  گوناگون علم و 
علـوم انسانی دارای دو مقام توصیف )Descriptive( و توصیه 
)Normative( است. منظور از مقام توصـیف، سـاحتی از علم 
است که تنها به توصیف یک پدیده و چگونگی پدیدآمدن آن و 
عوامل تأثیرگـذار در پیدایش و تحول آن می پردازند. این مقام 
اشـاره ای بـه مسـائل ارزشـی نـدارد و بـه خودی خود توصیه ای 

در زمینۀ انجام یا ترک کاری نخواهـد داشـت. 
آقای مصباح)ره( معتقد است دین علی االصول در ابعاد توصیفی 
علوم انسانی دخالتی نمی کند، اما همین که این علوم پا به عرصه 
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توصیه و بیان دستورالعمل و هنجار می گذارند، ممکن است با 
هنجارها و ارزش های دینی تصادم پیدا کنند. دین در این عرصه 
می تواند یاور علم باشد. البته با استفاده از مجموع سخنان ایشان 
به دست می آید که منظور ایشان این نیست که دین به هیچ وجه 
در بعد توصیفی علوم نقشی ندارد بلکه منظور ایشان آن است که 
نباید از متون دینی و رسالت دین انتظار داشت که مستقیماً قواعد 

و قوانین ناظر به توصیف پدیده ها را در اختیار ما قرار بدهد.۱ 
امکان توصیف  اوال در  را  دینی بودن علم  معیار  استاد مصباح 
ارزشی علم شمرده، ثانیاً همراهی و همسویی علم با دین را مالک 
دینی خواندن علم می داند. در این تصویر، علم ماهیتی سه وجهی 
می یابد؛ علم البه شرط و بی طرفی که فاقد ارزش گذاری دینی 
است، علم موافق و مالئم دین که »علم دینی« نامیده می شود و 
علم مخالف دین که همان علم سکوالر است. در تصویر استاد 
از علم، پس از استعدادسنجی علم، همسویی منابع، مبانی، روش، 
مسائل، اهداف و نتایج علم با دین، معیار دینی شدن علم دانسته 
شده است.2 طبق نظر ایشان دو گام اساسی برای اسالمی سازی 

علوم انسانی وجود دارد:۳
گام نخست: نقد علوم علوم انسانی رایج:

یکی از اولین گام ها برای اسالمی سازی علوم، تبیین و نقد علوم 
رایج، تشخیص سره از ناسره درمیان نظریات مطرح، و اثبات 
نظریاتی استوار بر اساس مبانی صحیح است. نقدها همه در یک 
سطح نیستند، بلکه برخی روبنایی و برخی زیربنایی اند. برای 
تولید علم دینی و اثبات نظریات صحیح، از هیچ یک از دو نوع 

نقد مذکور بی نیاز نیستیم. 
ساده ترین و روبنایی ترین شکل برخورد با علوم موجود آن است 
که نتایج تحقیقات آن ها با همان متد تجربی خودشان، و براساس 
اصول موضوعه ای که در آن ها پذیرش عام یافته اند، مورد بررسی 
نقادانه قرار گیرند تا روشن شود آیا به اصول و روش های خود 
تقلید  از  خروج  برای  گام  اولین  این  خیر.  یا  بوده اند  پای بند 
کورکورانه بوده، روندی جاری در همۀ علوم است که محققان 
در هر زمینه سعی می کنند تا نقاط ضعف تحقیقات، نظریات، و 
مکاتب حوزة تخصصی خود را بیابند و با اصالح آن ها، علم را 

گامی به پیش برانند.
گام دوم: تبیین و اثبات مبانی علوم

گام بعدی در تولید علم دینی یا اسالمی سازی علوم آن است 
که اصول موضوعۀ آن ها را بر اساسی استوار بنا کنیم. اصول 
موضوعۀ مشترک میان همۀ علوم را می توان به چند دسته کلی 
تقسیم نمود: مبانی معرفت شناختی، مبانی هستی شناختی، مبانی 

۱.  احمدحسین شریفی، مبانی علوم انسانی اسالمی، ص2۵۹، چاپ دوم، ۱۳۹۳.
2.  جعفر سالمی، مصطفی جعفرطیاری، چیستی علم سکوالر و علم دینی و معیارهای 
آن در دیدگاه استاد مصباح و آیتاهلل جوادی آملی، پژوهشنامه امامیه، سال پنجم، شماره 

نهم، بهار و تابستان۱۳۹۸، ص ۴۵-2۷
۳.  خالصه ای از ص 2۳۷ – 2۵۳ کتاب رابطه علم و دین.

انسان شناختی، و مبانی دین شناختی. البته این تقسیم حصر عقلی 
نیست و می توان به تناسب موضوعات و اهداف مختلف، مبانی 
دیگری نیز به این فهرست افزود. بنابراین، اولین گام برای تولید 
علم دینی، و اسالمی کردن علوم، این است که مبانی علوم را 
با دالیل متقن اثبات کنیم. ادعای ما این است که می توانیم با 
دالیل عقلی یقینی، منظومه ای از علوم و معارف را ارائه بدهیم که 
منطقی ترین بحث ها در آن مطرح شده و به اثبات رسیده باشند، و 

با مبانی فکر اسالمی هم خوانی داشته باشند. 
از این رو می توان آن را علم اسالمی یا علم دینی نامید؛ زیرا این 
حقایق همان چیزی است که اسالم و قرآن می گویند. این منظومۀ 
فکری از اساسی ترین نقطه در فکر بشر که معرفت شناسی است، 
شروع شده، به دنبال آن هستی شناسی، انسان شناسی، و دیگر 
علوم و معارف می آیند. تا معرفت شناسی صحیحی نداشته باشیم، 
نوبت به حل مسائل هستی شناختی نمی رسد، و بدون داشتن 
فهمی صحیح از مسائل کلی هستی )فلسفه(، شناخت درستی از 
پدیده هاـ  اعم از پدیده های طبیعی و انسانیـ  نخواهیم داشت، و 
بدون شناخت کامل پدیده ها، درک روابط عّلی و معلولی )و دیگر 

انواع رابطه( میان آن ها میسر نمی شود.۴
*اسالموتعددقرائات

از دوم خرداد  مباحثی معرفتی که در سال های پس  از جمله 
غیرعلمی و روزنامه های  نشریات  در  به صورت جدی حتی 
یا  دینی  پلورالیسم  بحث  می شد،  مطرح  سیاسی  ژورنالیست 
از دین بود. برخی حقیقت واحد را نفی  قرائت های مختلف 
می کردند و برخی از قرائت های متعدد از حقیقت واحد سخن 
می گفتند و عده ای به همزیستی ادیان و مذاهب مختلف در کنار 

یکدیگر می پرداختند. 
عده ای به »تعدد آرا و فتاوای علما« استناد می جستند و همگی 
آیت اهلل مصباح را مخالف دیدگاه های خود می پنداشتند و برای 
اثبات ادعای خود به تیتر برخی از روزنامه ها که از میان سخنان 
علمی و مفصل ایشان انتخاب می شد، استناد می جستند.۵ از نظر 
آیت اهلل مصباح شاید بتوان گفت مهم ترین شبهه برای دین زدایی 
و دورکردن مردم از هدایت الهی و تعالیم انبیا علیهم السالم همین 
شبهه تعدد قرائات باشد که بر اساس آن  حتی اگر دو قرائت ضد 

یکدیگر باشند باز هم هر دو قابل پذیرش است. 
ادبی و واژه شناسی و اصول محاوره  آن ها معتقدند که قواعد 
عقالیی هیچ یک در فهم متون دینی معتبر نیست و آنچه مالک 
است ذهنیت مخاطب است؛ لذا هیچ ابایی ندارند که برای یک آیه 
یا روایت، معنایی را بر خالف قواعد ادبیات عربی و فهم عرفی 
بیان کنند. از این باالتر آنان برای کل اسالم صرف نظر از آیات و 
روایات و ادلۀ عقلی، قرائت جدیدی مطرح می کنند و برداشت 

۴.  دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مجموعه مقاالت حقوق، مقاله ۹، ص ۹.
۵.  گفتمان مصباح ص۵۰۱.
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مسلمانان را از صدر اسالم تا کنون »قرائت سنتی« می نامند. و بلکه 
فراتر از این گفته اند مسأله این است که در حال حاضر واقعاً اثبات 
قطعی حقانیت یا بطالن یک دین غیرممکن شده است و هیچ 
راهی نیست که بگوییم اسالم حق است یا باطل! از این رو بین 
اسالم یا دیگر ادیان و مذهب فرقی نیست. استاد مصباح لوازمی 

را برای پذیرش نظریه تعدد قرائات ذکر می کنند: 
۱.بی معنابودن هدایت گری دین

2.لغوبودن بعثت انبیاء
۳.بی معنابودن مقررات دینی

۴.بی معناشدن اطاعت و عصیان
ایشان در نقد نظریه پلورالیسم نیز ابتدا ساحت های مختلف آن را 

از یکدیگر تفکیک می کنند:
۱( پلورالیسم رفتاری

مقصود از پلورالیسم رفتاری، آن است که با پیروان ادیان گوناگون 
با نرمی رفتار کنیم و از جنگ و نزاع مذهبی با ایشان بپرهیزیم؛ 
یعنی مدارا و همزیستی مسالمت آمیز برای جلوگیری از جنگ ها 
و تخاصمات است. از نظر آیت اهلل مصباح، »در اسالم همزیستی 
مسالمت آمیز با ادیان الهی)نه مشرک( پذیرفته شده است. حتی 
»جامعه   یک  با  اسالمی  جامعه   شرایطی،  تحت  است  ممکن 
طرف،  که  مادامی  و  کند  امضا  همزستی  قرارداد  هم  مشرک« 
تخلف نکرده باشد، به آن عمل کند و این مسأله در احکام روابط 
اینکه در صدر اسالم میان  بین الملل اسالم مذکور است؛ کما 
مشرکان و مسلمانان چنین قراردادی وجود داشت؛ لکن آن ها به 
قرارداد خیانت کردند. اسالم می گوید: مادامی که آن ها پایبندند، 
شما قراردادتان را به هم نزنید. پس همزیستی با ادیان الهی و حتی 

با مشرکین در فقه اسالم وجود دارد.«۱ 
2( پلورالیسم در نجات

یکی از اساسی ترین خاستگاه های پلورالیسم حل مسألۀ نجات 

۱.  هفته نامه ی پرتو سخن، 2 آبان ۱۳۸۰، ص۴-نقل از گفتمان مصباح ص ۵۱۸.

و رستگاری در مسیحیت بود. یکی از راهکارهایی که در غرب 
برای خروج از این بن بست طرح پلورالیسم در حقانیت بود که 
بر طبق آن بین نجات و حقانیت تالزم دو طرفه است. طبق این 
دیدگاه، همه ادیان حق  و معتبرند در نتیجه پیروان آن ها هم اهل 
سعادت و نجات خواهند بود. آیت اهلل مصباح در نقد این دیدگاه 

می فرمایند: »ما در واقع سه گروه افراد داریم:
۱ـ کساني که حق را شناخته اند اما به دلیل لجاجت و تعصب و 

دشمني و عوامل دیگر زیر بار آن نمي روند؛ 
2ـ کساني که حق را نمي شناسند اما همه گونه امکانات براي 

کشف آن در اختیارشان هست؛ 
۳ـ کساني که حق را نمي شناسند و امکان نیل به آن را هم نداشته 
و ندارند. از نظر معارف اسالمي آن چه مسّلم است گروه اول 
اهل عذاب و مخّلد در آتشند. جاهل مقّصر نیز به اندازه تقصیري 
که کرده عذاب مي شود اما ممکن است مخّلد در آتش و عذاب 
نباشد. با جاهل قاصر، که مستضعف فکري هم از جمله افراد 
آن به شمار مي رود، نیز در روز قیامت معامله خاصي مي شود 
که در بعضي روایات آمده و به هر حال این گونه نیست که 
مستقیماً و بدون هیچ گونه مقدمه اي او را به جهنّم ببرند. بنابراین، 
»تنها یک دین حق در جهان وجود دارد«  این عقیده که  بین 
و »جهنمي شدن اکثریت قریب به اتفاق مردم کره زمین« هیچ 

تالزمي وجود ندارد.«2
۳( پلورالیسم نظری یا پلورالیسم در حقانیت

آنچه عموماً تحت عنوان پلورالیسم دینی قرار می گیرد، این قسم 
از پلورالیسم است که بر طبق آن همه ادیان در عرض هم معتبر و 
حق اند هرچند با هم ناسازگار و متعارض باشند؛ آیت اهلل مصباح 
در این باره می فرمایند: »پلورالیسم تنها ناظر به پلورالیسم عملي 
نیست و معتقدان به این نظریه معموالً آن را به پلورالیسم نظري 
نیز توسعه داده و مي گویند نه تنها در عمل با هم نمي جنگیم و 

2.  محمدتقی مصباح یزدی، کاوش ها و چالش ها ج۱ ص۶۸-۶۷.
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نزاعي نداریم بلکه اصال به لحاظ نظري، همه ادیان مي توانند 
صحیح باشند و هر کس به هر کدام از آن ها معتقد باشد و به 
دستورات آن عمل کند، به سعادت و رستگاري نائل خواهد 
شد و اعتقاد و عملش پذیرفته خواهد بود.«۱ ایشان در مقابل 
این دیدگاه معتقد است که حقیقت واحد است و نسبت به این 
شخص و آن شخص، این جامعه و آن جامعه، این زمان و آن 
زمان هیچ تفاوتي نمي کند. بر اساس این گرایش، ما مي توانیم 
مجموعه اي از اعتقادات و ارزش ها و احکام داشته باشیم. که 
تمامي آن ها حقیقت دارند و سایر مجموعه ها غیر از این مجموعه، 
یا به طور کلي باطلند و یا هر یک از آن ها آمیزه اي از گزاره هاي 
حق و باطل با هم هستند.2 از این باالتر، آیت اهلل مصباح تکثر در 

حقانیت را نیز نپذیرفته و آن را مصداق بارز تناقض می دانند.

دو:پرورششاگردانبرجسته

پرورش  استاد،  پیگیر  و  دلسوزانه  تدریس های  و  تعلیم  ثمره 
شاگردان ممتاز و طالب نمونه ای است که امیدهای آینده اسالم 
و نظام اسالمی به شمار می روند. انسجام فکری، قوت بیان و 
استدالل، و آزادی رأی، به همراه تخّلق به اخالق و آداب نیکوی 
اسالمی، و حسن سلیقه و تدبیر، از مایه های ارزشمندی است 
که درس استاد برای زندگی حال و آینده این شاگردان به ارمغان 
آورده است و جملگِی آنان سرمایه و بضاعت علمی-اخالقی 

خویش را مرهون زحمات و تالش های مشفقانه وی می دانند. 
در این مقام، تنها به معرفی و ذکر نام شمار معدودی از تربیت یافتگاِن 
این استاد گران مایه، که هرکدام استادی سرآمد و متفکری صاحب 

نظر در علوم اسالمی به شمار می روند، می پردازیم: 
ممتاز  اساتید  از  فیاضی،  غالمرضا  والمسلمین  حجت االسالم 
رجبی،  محمود  والمسلمین  حجت االسالم  قم،  علمیه  حوزه 
معاون مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، حجت االسالم 
والمسلمین اکبر میرسپاه، استاد موفق و ممتاز دروس فلسفه و 
معارف قرآن و اخالق اسالمی، حجت االسالم والمسلمین سید 
محمد غروی، حجت االسالم والمسلمین دکتر مرتضی آقاتهرانی، 
استاد اخالق حوزه علمیه، حجت االسالم والمسلمین محمود 
اسالمی،   ارتباطات  و  فرهنگ  رئیس سازمان  عراقی،  محمدی 
فاضل ارجمند جناب آقای عبدالرسول عبودیت، حجۀ االسالم 
والمسلمین سید محمدرضا طباطبایی، مدیر جامعۀ الزهراء)علیها 
حجت االسالم  صدیقی،  والمسلمین  حجت االسالم  السالم(، 
والمسلمین سیدابوالحسن نواب، حجت االسالم والمسلمین دکتر 
زارعان، حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی از 
اساتید موفق در علوم انسانی و فسلفه اخالق، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر احمد رهنمایی، حجت االسالم والمسلمین دکتر 
محمد فنایی، حجت االسالم والمسلمین دکتر شمالی و بسیاری 

۱.  کاوش ها و چالش ها ج۱ ص ۱۱۵.
2.  ر.ک: کاوش ها و چالش ها ج۱ ص۹۵-۹۱.

دیگر از حجج اسالم و مروجان قرآن، که جملگی، حیات علمی 
و فرهنگی خود را مرهون درس های پربار و ثمربخش استاد 

می دانند.

سه:انجامکارهایتشکیالتی

اگر کل فعالیت تشکیالتی آیت اهلل مصباح در عرصه های مختلف 
را بخواهیم دسته بندی کنیم به نظر می رسد می توان اینگونه بیان 
کرد که ایشان در سه عرصه به تربیت نیرو و کادرسازی پرداختند: 
۱(عرصه نظری: تربیت نیروهای نظریه پرداز در زمینه های مختلف 
علوم انسانی و مدافعان مبانی دینی، جزء اولین کارهای تشکیالتی 
ایشان است که هسته اول شاگردان را تشکیل می دهند و به عنوان 
نمونه برای  این دسته می توان طالب تربیت شده در موسسه در 

راه حق و بنیاد باقرالعلوم و مؤسسه امام خمینی)ره( اشاره کرد.
2(عرصه گفتمانی: پس از تربیت نیروهای نظریه پرداز، نوبت به 
تربیت نیروهایی می رسد که بتوانند نظریات را در سطح جامعه 
بیان کنند و با تبدیل کردن آن به مطالبه و گفتمان غالب در بین 
نخبگان و عموم مردم  زمینه عملیاتی شدن آن ها را فراهم کنند. 
برای این دسته به تعداد زیادی از تربیت یافتگان موسسه امام 
خمینی می توان اشاره کرد که در قامت پژوهشگر و استاد حوزه 
و دانشگاه قد علم کردند و خآل استاد و پژوهشگر را پر کردند و 

سنگربانان ایدئولوژیک نظام بودند.
۳( عرصه عملیاتی: گام سومی که آیت اهلل مصباح با موفقیت 
برداشتند، پس از تربیت نیروهای نظریه پرداز و نیروهای گفتمانی، 
تربیت نیروهای عملیاتی و میدانی بود. در واقع اینطور می توان 
گفت نظریاتی که به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده بود، االن 
زمان عملیاتی شدن آن ها رسیده بود و باید در میدان عمل خود را 
نشان می داد؛ شاگردانی که در مناصب مختلف اجرایی در کشور 
مشغول به کار هستند و همچنین تربیت یافتگان دوره های مختلف 

طرح والیت در این دسته قرار می گیرند.
فعالیت های مرحوح عالمه مصباح به عنوان یک مجاهد علمی را 

می توان به دو دوره کلی تقسیم کرد:
*فعالیتهایقبلازانقالب

الف(هستهاولیهجامعةمدرسین

در اواخر سال ۴2، یازده نفر از اساتید حوزه قم در کنار ارتباط 
با سایر مدرسین و فعالیت و شرکت در جلسات رسمی، اقدام 
به تشکیل یک گروه مخفی تحت پوشش اصالح حوزه کردند. 
اعضای این »جمعیت یازده نفره« عبارت بودند از: آقایان آذری 
تهرانی، سید علی خامنه ای، سید محمد  امینی، حائری  قمی، 
قدوسی،  رفسنجانی، شهید  هاشمی  شیرازی،  ربانی  خامنه ای، 
مصباح یزدی، مشکینی و منتظری. این هیئت یازده نفره، اولین 
هسته تشکیل جامعه مدرسین حوزه علمیۀ قم را تشکیل می دهند 
که آیت اهلل مصباح در این باره می گوید: »ما سعی کردیم که بین 
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گروه یازده نفره با هیات های موتلفه ارتباط برقرار کنیم. این بود 
که چند نفر از جمله مقام معظم رهبری، آقای هاشمی رفسنجانی، 
مرحوم دکتر باهنر و اینجانب زیرنظر مرحوم دکتر بهشتی با 
هیات های موتلفه ارتباط بر قرارنمودیم و جلسات هفتگی آن ها 
را اداره می کردیم. به اصطالح تغذیه فکری این هیات ها به وسیله 

ما چهار نفر زیر نظر مرحوم دکتربهشتی انجام می گرفت.«
ب(همکاریبانشریهبعثتوانتقام

از جمله اقدامات استاد مصباح در مبارزه با رژیم ستمشاهی، 
انتشار وهمکاری با نشریاتی با نام »بعثت « و »انتقام « و نیز چاپ 
شبنامه شکایت به سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر علیه 
رژیم خودکامه پهلوی است. استاد در یکی از مساجد خیابان 
ایرانشهرتهران، سلسله مباحثی را با عنوان »حکومت اسالمی« 
شروع کرد و در جلسات هیات های موتلفه نیز شرکت می نمود. 
این هیات ها به توصیه امام خمینی به وجود آمده بود و افرادی 
همچون استادمطهری و شهید بهشتی آن ها را رهبری می کردند. 
این افراد، نماینده حضرت امام به شمار می آمدند و فعالیت های 

سیاسی به صالحدید آن ها انجام می گرفت.  
پس از دستگیری امام خمینی گروهی از یاران امام، اقدام به چاپ 
و انتشار نشریه ای با نام »بعثت « کردند. استاد مصباح بانوشتن 
مقاالت و تکثیر این نشریه، به مبارزه سیاسی خود تداوم بخشید. 
پس از مدتی، استاد نشریه »انتقام « را منتشر کرد. هدف این 
نشریه، مبارزه با رژیم طاغوت و حمایت از روحانیون مبارز بود. 
تمامی امور این نشریه چه تهیه مقاالت و چه چاپ و تکثیر و 
پخش آن برعهده استاد مصباح بود. چاپ این نشریه در زیرزمین 
منزل پدر استاد مصباح در تهران انجام می شد و مدتی بعد به 
قم منتقل گشت. بیشتر مطالب این نشریه، اخبار مبارزه و نیز 
تحلیل های سیاسی بود. این نشریه، ایدئولوژی مبارزه اسالمی را 
از قرآن استخراج می کرد و به مردم مسلمان می باوراند که دین 

از سیاست جدا نیست.  
ج(تأسیسبخشآموزشمؤسسهدرراهحق

مؤسسه درراه حق در ۱۳۴۸ شمسي در قم تأسیس شد. این 
و  جوانان  به  آموزشي  و  فرهنگي  خدمات  انجام  با  مؤسسه، 
نوجوانان را برعهده داشت و به مقابله با تبلیغات ضد اسالمي 
ـ به ویژه مارکسیست هاـ مي پرداخت. به درخواست مسئوالن 
با  راه حق در ۱۳۵۵  آموزش مؤسسه در  این مؤسسه، بخش 
مسؤولیت استاد مصباح شروع به فعالیت کرد. این بخش به تربیت 
پژوهشگران همت گماشت که بتوانند با افکار وارداتي شرق و 
غرب مقابله کنند. از این رو آموزش علوم روز از دیدگاه اسالم 
با تدریس کتاب هاي چون »فلسفتنا«، »اقتصادنا«، »بدایۀ الحکمه« 
و »نهایۀ الحکمه« شروع شد. استاد مصباح عالوه بر تدریس این 

کتب، روش رئالیسم و تفسیر را نیز مي آموزاند.

*فعالیتهایبعدازانقالب

حسب  بر  انقالب  اوایل  می گوید:  مصباح  آیت اهلل  حضرت 
ضرورت، غالب طلبه ها و اساتید حوزه سراغ کار اجرایی رفتند، 
من یک نامه به امام نوشتم و گفتم که برای آینده حوزه احساس 
خطر می کنم، با این جریان و روند، آینده حوزه به خطر می افتد. 
و برای نسل بعدی چیزی نمی ماند. تنها سنگری که خالی مانده 
بود، سنگر علم و تربیت شاگرد و پاسخ به شبهات بود، ایشان هم 
عموماً سراغ بحث های فکری و اندیشه ای می رفتند)که همکاری 
در نشریه بعثت و انتقام در قبل از انقالب هم این را تأیید می کند(

الف(تداومفعالیتدرمؤسسهدرراهحق

آیت اهلل مصباح می گوید »پس از آنکه انقالب پیروز شد، دوران 
بحران فکری پشت سرگذاشته شد و آن هیجانات و ترورها 
فروکش کرد و اوضاع آرام گرفت، به فکر افتادیم که برنامه های 
مؤسسه را شروع کرده، توسعه بدهیم. سال دوم پیروزی انقالب 
بود؛ به اتفاق آقای محمدی گیالنی و آقای یزدی و مسئوالن 
مؤسسه خدمت حضرت امام مشرف شدیم و راجع به مسائل 
امام  حضرت  کردیم.  عرض  ایشان  خدمت  گزارشی  حوزه 
فرمودند: اینجا را توسعه بدهید. من برای اینکه توهمی نشده باشد 
که اصل رفتنمان خدمت ایشان به خاطر چنین درخواستی بوده، 
با کمال پررویی گفتم: ما از هیچ مقامی تقاضای کمکی نداریم، 
ولی عرض می کنیم این کار قابل توسعه است؛ اگر امکاناتی باشد، 
می شود این کار را توسعه داد. ایشان فرمودند: اینجا را توسعه 
بدهید، من تا زنده هستم، خودم بودجه  آن را می پردازم«. بعد 
یکی دو روز گذشت، آقای آشیخ حسن صانعی آمدند منزل ما و 
گفتند: حضرت امام فرمودند که آیا شما برای توسعه ای اینجا اقدام 
کردید؟ گفتم االن وسط سال است، معموالً اول سال تحصیلی 
شروع می کنند و االن تا اول سال باید مقدمات و برنامه هایش را 
فراهم کنیم. گفتند نظر امام این است که شما االن شروع به کار 
کنید. گفتم: ما االن نه برنامه ریزی کرده ایم، نه بودجه ای داریم. 
ایشان گفتند: شما از هر وقت شروع کردید، بودجه  آن را از همان 
ماه، پرداخت می کنیم. هر وقت شروع کردید، بگویید بودجه آن 

را بفرستیم.
ب(تأسیسبنیادفرهنگیباقرالعلوم

پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های  گسترش  با  مصباح  آیت اهلل 
»مؤسسه  در راه حق« بنیاد فرهنگی باقر العلوم را بنا نهاد. ایشان 
می فرمایند: »بخش آموزش مؤسسه  درراه حق با توجهاتی که 
حضرت امام فرمودند توسعه پیدا کرد و ما بین 2۰ تا ۳۰۰ نفر 
از فضالی حوزه را تحت پوشش این برنامه بردیم، ولی از نظر 
کمی و کیفی برای ادامه  تحصیل در رشته های خاص علوم انسانی 
نیازهای دیگری وجود داشت. کم کم این امید برای ما پیدا شد که 
برای ادامه  تحصیل آن ها در رشته های تخصصی هم برنامه ریزی 
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کنیم با برخی افراد خیر ارتباط گرفتیم و گفتیم که نیاز به چنین 
متخصصانی کاماًل احساس می شود، به حوزه مراجعاتی می شود 
که نظر اسالم درباره ی اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، مدیریت، 
تعلیم و تربیت و ...چیست؟ یا چنین کتبی در این رابطه نوشته 
شده تا در دانشگاه تدریس شود؟. می بایست برای تربیت چنین 
متخصصانی فعالیت هایی آغاز شود که بتوانند در این جور مسائل 
نظر بدهند. برخی افراد خیّر قبول کردند تا حدی بودجه  اینجا را 
تدریجاً قبول کنند. بعد خودشان رفتند یک مرکزی را به نام »بنیاد 
فرهنگی باقرالعلوم« به ثبت رساندند و بنا شد فارغ التحصیالن 
مؤسسه برای رشته های تخصصی در آنجا شرکت کنند. به این 
ترتیب، مؤسسه جدیدی به نام »مؤسسه  باقرالعلوم« متولد شد. ابتدا 
در بعضی رشته هایی که نزدیک به علوم حوزوی بود مثل علوم 
قرآنی و فلسفه و بعد در رشته های اقتصاد و روانشناسی گروه های 
تخصصی ایجاد شد و کم کم تا حدود ده رشته اعم از فلسفه، 
تاریخ، علوم  اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی،  قرآنی،  علوم 
سیاسی، تعلیم و تربیت، مدیریت و کالم جدید گسترش پیدا کرد.

ج(تأسیسمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی

آیت اهلل مصباح دراین باره می گویند: از آنجا که فضای آموزشی و 
تحقیقاتی ما در »بنیاد باقرالعوم« کم بود، به فکر افتادیم که یک 
ساختمان وسیعی که گنجایش این کارها را داشته باشد و بتوان 
اهداف ما را در میان مدت تأمین بکند، تهیه کنیم. البته این فکر 
را از زمان حضرت امام داشتیم، به ایشان)حضرت امام( پیشنهاد 
کرده بودیم یک قطعه از زمین آستانه که پشت مدرسه  معصومیه 
است را امر کنند که به ما واگذار شود تا برای این کار ساختمانی 
ساخته شود. البته ایشان به تولیت آستانه  مقدسه  حضرت معصومه 
علیهاالسالم امر فرمودند و آن ها هم زمینی حدود هفت هزار متر 

را در اختیار ما قرار دادند. 
آن وقت شخصی پیشنهاد کرده بود که ساختمان آن را عهده دار 
شود ولی بعد ترجیح داد پولی را که می خواهد بدهد جای دیگری 
صرف بشود و ظاهراً در ساختن مدرسه  درالشفا صرف کردند. 
ما هم بودجه ای نداشتیم و این زمین مدتی ماند. در زمان جنگ 
در اختیار بسیج و سپاه بود تا اینکه بعد از پایان جنگ به این فکر 
افتادیم اینجا را توسعه بدهیم که جریان وفات حضرت امام پیش 
آمده و معوق ماند تا اینکه خدمت جانشین ایشان، مقام معظم 
رهبری رسیدیم و جریان را خدمت ایشان عرض کردیم و ایشان 
هم خیلی استقبال کرده و فرمودند؛ من مصّرم که کار انجام بگیرد و 
بودجه  آن راهم قبول کردند. ما هم مجدداً مراجعه کردیم به آستانه 
و دست خط ایشان را ارائه دادیم و زمین را تحویل گرفتیم و نقشه  
ساختمان آن از طرف مهندسین آستان قدس تهیه شد و ساختن 
آن راهم به مهندسین واگذار کردیم. سرانجام مؤسسه در سال ۷۴ 
افتتاح شد و هدف اساسی خود را نظریه پردازی در حیطه علوم 

انسانی و حرکت به سمت اسالمی سازی علوم انسانی قرار داد.

د(تاسیسدفترهمکاریحوزهودانشگاه

پس از تشکیل ستاد انقالب فرهنگی در دانشگاه و لزوم بازنگری 
متون آموزشی، اعضای این ستاد از مؤسسه در راه حق تقاضای 
برای  طرحی  عهده دار  مصباح  استاد  بنابراین  کردند.  کمک 
اسالمی کردن دانشگاه ها شد که منجر به پیدایش دفتر همکاری 
حوزه و دانشگاه گردید. براساس این طرح، پنج رشته از علوم 
انسانی، انتخاب شد تا مسائل آن از دیدگاه اسالم و دیگر ادیان 
کتاب های  تالیف  اساس  تحقیقات،  این  بررسی شود. حاصل 

درسی هر رشته، برای هرمقطع آموزشی می شد. 
بر اساس این طرح، پیش بینی شده بود در مدت پانزده ماه با 
برای رشته های اصلی سایر  پنجاه همایش،  برگزاری یکصدو 
علوم، یک کتاب درسی تالیف گردد. این همایش ها از تابستان ۶۱ 
با حضور صد نفر از استادان دانشگاه شروع شد. در این نشست ها 
موضوع هرجلسه مشخص می گردید تا مقاالت درباره آن تهیه 
شود. استاد مصباح در ضمن این کار، تدریس یک دوره معارف 
اسالمی را شروع کردند که بالغ بر صد جلسه شد. وی شبانه روز، 
شانزده ساعت فعالیت می کرد، تا انجام انقالب فرهنگی به گونه 

مطلوبی صورت گیرد.
ه(راهاندازیطرحوالیت

اولین دوره طرح والیت با دوره دوم ریاست جمهوری آقای 
هاشمی رفسنجانی)سال ۷۵( مصادف بود. در این دوره بحث هایی 
در مورد توسعه صورت می گرفت و ادبیات مبانی سازندگی در 
حال شکل گیری بود؛ اما حرف و حدیث هایی نسبت به این 
مسائل وجود داشت و از طرفی هم آقای سروش در این دوران 
در فضای دانشگاه با یک تاخیر ۵۰ ساله سواالتی را که غربی ها 
در خصوص مبانی داشتند و پاسخ آن ها نیز داده شده بود، دوباره 
مطرح می کرد؛ با این وجود رویکرد آیت اهلل مصباح این بود که 
در راستای مقابله با این مسائل باید مبانی اندیشه های اسالمی در 

دانشجویان تقویت شود. 
در آن مقطع پیوند بین حوزه و دانشگاه به طور کامل محقق نشده 
بود و دروس معارف نیز به میزان کافی ارائه نمی شد؛ با این وجود 
آیت اهلل مصباح دوره مبانی اندیشه های اسالمی یا همان طرح 
والیت را با یک رویکرد فلسفی طراحی کرد. این طرح جاذبه 
و غنای علمی الزم را داشت؛ به گونه ای که رهبر معظم انقالب 
از آقای مصباح به عنوان مطهری زمان نام بردند. در واقع رهبر 
انقالب معتقد بودند آیت اهلل مصباح توانسته خالء حضور افراد 
بزرگی مثل شهید مطهری و آیت اهلل طباطبائی را در این فضا 
پر کند. به تعبیر آقای حسین قدیانی رئیس اسبق سازمان بسیج 
دانشجویی، طرح والیت شاه بیت و عصاره فعالیت های جدی 
آیت اهلل مصباح به شمار می رود. بنده به یاد دارم که ایشان گفتند 
که طرح والیت ثمره ۶۰ سال کار علمی من است و هیچ چیز هم 

به اندازه طرح والیت دانشجویی نتوانسته اثرگذار باشد.
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۲.سرداردلهاومقاومتعملی

اندیشه اندیشوران، سیاستمداران، فیلسوفان و بنیانگذاران تئوری 
و نظریه را از شعارها و رجزهایشان و یا از نوشته های ایشان در 
البالی کتاب ها می توان دریافت نمود؛ اما در مورد اندیشه مردی 
که محل کارش سنگری بود که هر پایی جرات رفتن به آنجا را 
نداشت و فقط خاک ها راوی حماسه هایش بودند، نمی توان به 

راحتی سخن گفت. 
چگونه می توان به ُکنه وجود مردی پی برد که به ادعای خودش، 
بلوغش در دیده نشدن است؟ تنها منبع فهم اندیشه مقاومت در 
مکتب این بزرگ مرد، الگوی عملی وی در صحنه های جهاد 
با  از آشنایی  بعد  به مستضعفین جهان است.  یاری رساندن  و 
اندیشه یکی از علمداران علمی جریان مقاومت، به سراغ تقریر 
سردار  یعنی  مقاومت  عملی  مظهر  شاخص ترین  فعالیت های 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی)ره( خواهیم رفت.

الف(زندگیفرمانده

یک:کودکی

قاسم سلیمانی در 2۰ اسفند سال ۱۳۳۵ و از پدر و مادری عشایر از 
طایفه سلیمانی۱ در روستای کوهستانی» قنات ملک« از توابع شهر 
رابر استان کرمان به دنیا آمد.2 به روایت تاریخ جد سلیمانی ها، 
»امیر محبت«  فرزند »امیر کمال« از عشایر خمسه فارس و از 
سرداران سپاه نادرشاه افشار بود. قاسم دوخواهر و دو برادر داشت 
و دوران ابتدایی را تا کالس ششم در روستای قنات ملک کرمان 

۱.  فکه )ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، سیاسی(، شماره 2۰2.
2.  سردار آسمانی،:حسن ملک محمدی.

گذراند.۳ همزمان در کشاورزی و دامداری به پدر و مادرش نیز 
کمک می کرد. در سال ۱۳۵۰ به خاطر مشکالت مالی و اقتصادی 

به همراه یکی از دوستانش برای کارگری به کرمان رفت.۴ 

دو:نوجوانی

پس از چند روز در هتل کوچک کسری، کار پیدا کرد و شبها 
همان جا می خوابید. دو سال بعد توانست اتاقی در خیابان ناصری 
اجاره کند. همزمان با کار، در زورخانه پهلوان عطایی ورزش 
می کرد. بعد از آن در باشگاه کارگزاران کرمان، کاراته کار می کرد 
و کمربند مشکی گرفت. در تمام این مدت، سالی دو بار به روستا 
می رفت و پس اندازش را به پدرش می داد.۵ هنوز یکی دو هفته، 
نگذشته به چشم همه آمد. رئیس هتل نه به اندازه یک گارسون 
که بیشتر از چشم هایش به او اعتماد داشت. از همکارانش در هتل 

کسی یاد ندارد حتی یک بار غذایی را مزه کرده باشد.۶

سه:انقالب

 پسر صاحب هتل موجب آشنایی قاسم با امام خمینی شد و 
پای او را به تظاهرات قبل از انقالب در کرمان باز کرد. جلسات 
قرآن شیخ مهدی رکابی در تکیه فاطمیه کرمان هم در شکل گیری 
روحیه مبارزاتی او بی تأثیر نبود. قاسم نماز جماعت های مسجد 
جامع کرمان را از دست نمی داد و پای ثابت سخنرانی های آیت اهلل 

صالحی، حجت السالم حقیقی و آیت اهلل روحانی بود. 
سال ۵۶ به صورت قراردادی در سازمان آب استخدام شد؛ اما 
چند ماه مانده به انقالب، تبدیل به یکی از کارمندان اعتصابی این 
سازمان شد. با دوستانش خانه ای را در خیابان شریعتی اجاره 
کرده و فعالیت های انقالبی خود را آغاز کردند. قاسم در واقعه 
آتش گرفتن مسجد جامع کرمان حضور داشت؛ از دست کولی ها 
کتک خورد؛ حتی در پایین آوردن مجسمه شاه یکی از افراد اصلی 
بود و در حمله به شهربانی، یک قبضه کلت رولور قدیمی گرفت 

که تا زمان شهادتش آن را نگه داشته بود.۷ 

چهار:ازدواجوورودبهسپاه

زندگی  در خرداد ۶۱  نمود و  آبان ۱۳۵۸ عقد  در 2۳  قاسم  
مشترک خویش را آغاز نمود تا مقدمات تولد شش فرزند دختر 
و پسر را فراهم سازد. در اوایل خرداد سال۱۳۵۹ به عضویت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی درآمد. او در این باره می گوید: »همه 
جوان بودیم و باید به شکلی برای انقالب فعالیت می کردیم و 
این گونه بود که وارد سپاه شدم.« به دلیل آمادگی جسمانی که 
او بر اثر پرورش اندام به دست آورده بود، عضو واحد آموزش 

۳.  همان.
۴.  فکه )ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، سیاسی(، شماره 2۰2.

۵.  همان با اندکی تخلیص.
۶.  سلیمانی عزیز، نویسندگان: عالمه طهماسبی، لیال موسوی، مهدی قربانی.

۷.  فکه )ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، سیاسی(، شماره 2۰2.
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ماموریت  اولین  شد.۱  کرمان  قدس  آموزشی  پادگان  مربی  و 
شغلی اش  محافظت از فرودگاه کرمان شد که بیشتر از یک ماه 

طول نکشید.2

پنج:حضوردرجنگ

دو ماه پس از شروع جنگ همراه ۳۰۰ نفر از اولین نیروهای 
اعزامی از کرمان، عازم جبهه سوسنگرد گردید و فرمانده دسته 
شد. به فرماندهی غالم عباس گلزار در نخستین عملیات مستقل 
نیروهای کرمانی در محل کرخه نور شرکت کرد. بعد از آن در 
عملیات شهید چمران، دستش ترکش خورد و به عقب برگشت. 
هرچند، چند روز بعد با همان دست به گردن آویخته به منطقه 
طراح برگشت تا ادامه عملیات را از دست ندهد.۳ شوق و عالقه 
زیاد سلیمانی به حضور در جبهه و مسائل نظامی، باعث شد او 
که در قالب یک مأموریت ۱۵ روزه وارد جبهه شده بود، تا آخر 

جنگ در جبهه بماند و بازنگردد.۴

ششم:آغازفرماندهی

فرمانده  طریق القدس،  عملیات  در  سلیمانی   
دو گردان از رزمندگان کرمانی بود که شب 
اول عملیات بر اثر شلیک خمپاره دشمن 
به شدت صدمه دید و در حالی که هنوز 
بهبودی کامل نیافته بود، به جبهه و نزد شهید 
حسن باقری که در عملیات طریق القدس با 

او آشنا شده بود برگشت. باقری او را به جبهه 
شوش فرستاد. او مدتی به عنوان معاون مسئول 

خط در این جبهه ماند.۵

هفت:تشکیلتیپثاراهّلل

هیچ کس فکرش را نمی کرد آشنایی قاسم سلیمانی با شهید 
حسن باقری در بحبوحه عملیات طریق القدس، تشکیل تیپی به 
نام ثاراهلل را رقم بزند. خطی به نام ثاراهلل به او واگذار شد و 
بعد از آن در گلف از او خواسته شد تا تمام نیروهای پراکنده 
کرمانی را در قالب یک تیپ ساماندهی کند. فرمانده این تیپ، 
کسی نمی تواند باشد جز قاسم سلیمانی؛ کسی که حسابی در 
طریق القدس گل کاشته بود و توانسته بود به کمک نیروهایش پل 

سابله را تصرف کند.۶

۱.  سردار آسمانی، حسن ملک محمدی.
2.  فکه )ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، سیاسی(، شماره 2۰2.

۳.  همان.
۴.  سردار آسمانی، حسن ملک محمدی.

۵.  همان.
۶.  فکه )ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، سیاسی(، شماره 2۰2.

هشت:لشکرشدنتیپثاراهّلل

 بعد از عملیات رمضان، تیپ ثاراهلل به نفت شهر رفت. در آنجا 
عملیاتی انجام نشد. مهر سال ۶۱ در گیالنغرب، بنا به  تدابیر 
اداره کنندگان جنگ، تیپ ثاراهلل به لشکر تبدیل شد. قاسم سلیمانی 
تا پایان جنگ، فرمانده لشکر بود و توانست عملیات های موفق و 
بزرگی همچون والفجر ۸ و کربالی ۵ را به سرانجام برساند.۷ تا 
عملیات بیت المقدس ۷ که آخرین عملیات لشکر ثاراهلل پیش از 
پذیرش قطعنامه محسوب می شد، قاسم تبدیل به انسانی کارکشته 
با کوهی از تجربیات مفید در عرصه نظامی شده بود. ماموریت 
او تا دو سال بعد از پذیرش قطعنامه و تا سال ۶۹ در جبهه های 
جنوب ادامه داشت. او در سال ۶۷ با حفظ سمت، فرمانده سپاه 
منطقه ۷ شد و یک سال بعد فرماندهی قرارگاه قدس که به منظور 

مقابله با اشرار مسلح ایجاد شده بود به او سپرده شد.۸ 

نه:عملیاتفرهنگی

استان  شهدای  بزرگداشت  کنگره  برگزاری 
عملیات  بلوچستان،  و  سیستان  و  کرمان 
فرهنگی بود که به دست قاسم سلیمانی 
در  مقدماتش  که  عملیاتی  گرفت.  شکل 
از  نهایت پس  در  و  فراهم شد  سال ۷۵ 
هزاران ساعت کار محتوایی و تولیدی در 
خصوص شهدا و ثبت و ضبط خاطرات از 
۸ هزار شهید این استان، در سال ۷۷ به ثمر 
نشست.۹ همچنین ساخت نخستین موزه 
هزاران  جمع آوری  کشور،  در  مقدس  دفاع 
ساعت مصاحبه و آرشیو، ده ها هزار سند و انتشار 
ده ها عنوان کتاب در این زمینه برای مخاطبان مختلف، از جمله 
بخش های عملیات فرهنگی سردار سلیمانی بود که ثمرات آن 

تاکنون بهره برداری شده است.۱۰ 

ده:نیرویقدس

سردار سلیمانی از سال ۱۳۷۶ تا لحظه شهادت به عنوان فرمانده 
نیروی قدس سپاه فعالیت کرده و نقش مهمی در تقویت جبهه 
عهده  بر  استکبار  جبهه  سیاست های  خنثی سازی  و  مقاومت 
داشت.۱۱ از جمله نقاط درخشان فرماندهی سردار سلیمانی بر 
نیروی قدس، تقویت حزب اهلل لبنان و گروه های مبارز فلسطینی 
بود که نمود عینی آن در نبردهای متعددی از جمله جنگ ۳۳ 
مبارزان  پیروزی  و  صهیونیستی  رژیم  و  لبنان  حزب اهلل  روزه 

۷.  سردار آسمانی، حسن ملک محمدی.
۸.  فکه )ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، سیاسی(، شماره 2۰2.

۹.  همان.
۱۰.  همان.
۱۱.  همان.

هیچ کس فکرش را نمی کرد آشنایی 
قاسم سلیمانی با شهید حسن باقری 
طریق القدس،  عملیات  بحبوحه  در 
تشکیل تیپی به نام ثاراهلل را رقم بزند. 
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فلسطینی در جنگ 22 روزه غزه علیه ارتش مجهز اسرائیل دیده 
شد. سلیمانی در عراق »حشدالشعبی«، در سوریه »بسیج مردمی« 
)قوات دفاع وطنی( را شکل داد و با کمک آن ها و هدایت و 
مشاور نیروی قدس سپاه، طی ۶ سال، بساط تروریست ها در این 

دو کشور تقریباً جمع شد.۱

یازده:شهادت

سردار سلیمانی در بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸، هنگام خروج از فرودگاه 
بین المللی بغداد، در طی عملیات آذرخش کبود به دستور دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، مورد حمله موشک 
پهپاد نظامی ارتش ایاالت متحده قرار گرفت و به همراه یاران 

مجاهدش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

دوازده:القابسردارسلیمانی

با  مقابله  منطقه و  بی بدیل سردارسلیمانی در مدیریت  نقش   
دشمنان، وضع القابی چون »ژنرال بی سایه«، »فرمانده سایه«، »شبح 
فرمانده«،» قدرتمندترین فرد خاورمیانه« ،»کابوس اسرائیل« را از 
سوی آمریکایی ها و اسرائیلی ها، برای او به دنبال داشته است. 
افسران CIA از وی به عنوان قوی ترین مامور مخفی خاورمیانه 

یاد کرده اند.2

ب(صفاتبارزفرمانده

یک:توکلوخلوص

به عنوان مهمترین صفت بارز حاج قاسم سلیمانی می توان به 
توکل بی حد وحصر ایشان در کارها اشاره کرد که نتیجه جز 
اخالص در عمل به همراه نداشت. به قول خود ایشان دو ابزار 
خلوص و توکل همواره باید در کوله پشتی هر سرباز مجاهدی 

یافت شود تا بتواند بر دشمنان پیروز شود. 

دو:صداقت

یکی از صفات بارز حاج قاسم، صداقت ایشان در تمام مراحل 
زندگی بود. اگرچه که ایشان قدرت سخنوری باالیی داشتند ولی 
می توان یکی از دالیل اقناع مخاطبان توسط ایشان را همین عنصر 
صداقت در کالم و رفتارشان دانست که بر دل مردم می نشست.۳

سه:مردمیبودن

مردمی بودن ایشان از دیگر مؤلفه های قدرت نرم سردار بود؛ وی 
رفتاری بی تکلف با مردم داشت و این رفتار را به عنوان الگو به 
همگان پیشنهاد می کرد. از این رو مردم نیز او را به عنوان یک 

۱.  سردار آسمانی، حسن ملک محمدی.
2.  همان.

۳.  شریف لکزایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، شامگاه 
چهارشنبه، ۳۰ بهمن ماه، در نشست علمی »شهید سلیمانی و قدرت نرم ایران« در 

ساختمان انجمن های علمی حوزه.

فرمانده تراز انقالب اسالمی دوست می داشتند.۴

چهار:تواضع

در زمان جنگ، به فرماندهان خود کمال احترام را گذاشته و 
جلوتر از آنان راه نمی رفت. حتی زمانی که به عنوان سرلشکر و 
فرمانده نیروی قدس انتخاب شد، به همگان احترام می گذاشت و 
هیچگاه از دیگران توقع نداشت تا بخاطر افتخاراتش او را تحسین 
کرده یا احترام ویژه ای برای او قائل باشند. همین تواضع و احترام 
به دیگران باعث شده بود تا در چشم همگان بزرگ جلوه کرده و 

مورد احترام خاص و عام گردد.۵ 

پنج:تحوالتباطنی

مؤلفه دیگر توجه به موضوع تهذیب سازمانی و تزکیه نفسانی 
خود است. شهید قاسم سلیمانی در حوزه درس نخوانده، ولی 
با علمای عارف در ارتباط و اهل تهجد و بکاء بود. با وجود 
اصیل  منابع  با  نمی شد.  ترک  تهجدش  اما  زیاد  خستگی های 
اسالمی مانند صحیفه سجادیه ارتباط عمیق داشت و در مسائل 

نظامی قاطع و شجاع همراه با تدبیر و عاطفه بود. 

شش:توجهبهتمامنیروها

از صفات بارز حاج قاسم به عنوان یک فرمانده، تفقد و توجهی 
است که ایشان نسبت به تمام سربازان و نیروهای خود داشته اند. 
ایشان حتی نسبت به مسائل خانوادگی این افراد حساسیت نشان 
داده و سعی می کرد تا مشکالت آن ها را برطرف کند. سردار با 
تمام مشغولیت های کاری، خانواده شهدا را فراموش نکرده و هر 

هفته به خانه یکی از آن ها سر می زد تا از حالشان جویا شود.

هفت:سبکخاصفرماندهی

حاج قاسم سلیمانی صرفا یک فرمانده نظامی عادی نبود. ایشان 
هم به آموزش نظامی و هم آموزش اخالقی و عقیدتی نیروهایش 
اهتمام داشت و یک رابطه عمیق عاطفی با سربازان برقرار می کرد 
و بر قلبهای آن ها حکومت می کرد. با این که یک ژنرال ارشد 
نظامی بود؛ اما عادت نداشت لشکر را از پشت جبهه فرماندهی 
کند. خطرات زیادی متوجه حضور او در خط مقدم بود؛ اما 
با شجاعت تمام میان سربازانش حضور پیدا می کرد. یکی از 
فرماندهان مقاومت نقل می کند که: »در ساعت سه نصف شب 
در سرما به همراه یک گروه شناسایی به مناطقی صعب العبور و 
دور از قرارگاه مرکزی برای شناسایی رفته بودیم. ناگهان متوجه 
سوژه ای از دوردست ها شدیم. آماده شدیم برای مواجهه، تا این 
که آن شخص نزدیک شد و صدا زد که: منم، سلیمانی در آن شب 
سرد، پیاده در مسیری صعب العبور، برای سرکشی از ما و دادن 

۴.  همان.
با  گفتگو  سیاسی(، شماره 2۰2،  اجتماعی،  اجتماعی،  فرهنگی،  )ماهنامه  فکه    .۵

حجت االسالم والمسلمین علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس.
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روحیه، خودش را به آن منطقه رسانده بود.«۱

هشت:قدرتجریانسازی

از خصوصیات بارز سردار سلیمانی می توان به جریان سازبودن 
فعالیت های ایشان اشاره کرد. این شهید در ارتباط با جریان سازی 

فعالیت های زیادی انجام داده بود؛ از جمله:
* ساختارسازی بسیج مردمی.

* پیوند دانش پایه و فناوری با عرصه های نظامی. 
* ایجاد پیوند علم با جنگ سایبری و جنگ شناختی. 

* شناسایی جوانان باهوش در عرصه جنگ سایبری و...
* ارتباط بین علم و صنعت و نیازهای جامعه

* تربیت نیروهایی برای مبارزه با مسائل ضدفرهنگی

نه:عملبهجایشعار

در بین عکس های بیشماری که از سردار سلیمانی وجود دارد، 
نمی توان عکسی را یافت که ایشان در پشت میز کار خود به 
صورت ثابت نشسته باشد. محل کار حاج قاسم خاکریز بود 
و میان مردم. شهید سلیمانی هیچ گاه از ارتش اسالمی سخن 
نگفت و مدعی چنین چیزی هم نبود؛ اما در عمل این ارتش 
را به وجود آورده و در صورتی که هر گوشه ای از جهان، اسالم 
دچار بحران می شد، برای کمک به آن ها نیروها را بسیج می کرد. 
ایشان همیشه سعی می کرد تا در مسائل مختلف داخلی نیز خود 
را به محل رسانده و مشغول عمل شود. برای مثال در جریان 
سیل خوزستان، ایشان به صدور فرمان بسنده نکرده و خود وارد 

عملیات کمک رسانی شد.  

ده:توجهبهابعادگوناگونمقاومت

یکی از موضوعاتی که شهید قاسم سلیمانی به آن اعتقاد داشت 
و در عمل به آن پای بند ماند، توجه به ابعاد گوناگون مقاومت 
بود. ایشان مقاومت را مقوله ای تک  بعدی نمی دانست و تالش 
می کرد به طرق مختلف و زوایای گوناگون آن را در برابر دشمن 
اجرا نماید. یکی از این ابعاد، اعتقاد به استفاده از هنر در تحکیم 
مقاومت بود که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته 

است و ایشان در عمل آن را به اجرا درآورد.2

ج(مقاومتدرمکتبفرمانده

از مولفه های مقاومت اسالمی که اغلب  در فصل قبل برخی 
آن ها از قرآن و روایات به دست می آید، بیان شد و در مورد 
آن ها سخن به میان آمد. حال الزم است تا وجود این مولفه ها 
در مکتب مقاومت شهید سلیمانی به اثبات رسیده و در مورد 

۱.  فکه )ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، سیاسی(، شماره 2۰2، ص ۱۳.
2.  نشست علمی” گفتمان مقاومت در اندیشه و رفتار سردار سلیمانی”، برگذار شده 
توسط: توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه و با همکاری 

انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه، حجت االسالم والمسلمین ملک زاده.

جزئیات آن ها بررسی به عمل آید. مهمترین مولفه های موجود در 
مکتب مقاومت شهید سلیمانی عبارتند از: 

یک:معنویت،شریعتوسلوک

در مکتب سلیمانی، چشم پوشی روی شرعیات و احکام فقهی، 
جایی نداشته و جزو خطوط قرمز به حساب می آید. رهبر انقالب 
در مورد مراقبت از حدود شرعی توسط حاج قاسم فرمودند: 
»یک خصوصیت دیگر ایشان این بود که هم یک فرمانده جنگاور 
و مسلط بر عرصه نظامی بود، در عین حال به شدت مراقب 
حدود شرعی بود. در میدان جنگ گاهی افراد حدود الهی را 
فراموش می کنند و می گویند وقت این حرف ها نیست، اما او 
مراقب بود. آن جایی که نباید سالح به کار رود به کار نمی برد. 
مراقب بود به کسی تعدی نشود، ظلم نشود. احتیاط هایی می کرد 

که معموال در عرصه نظامی، آن احتیاط ها را الزم نمی دانند.«
با قرآن از طریق تالوت و تدبر  فراتر از احکام شرعی، انس 
در آیات، مطالعه اندیشه فالسفه اسالمی و همچنین مبانی فقهی 
و روایی شیعه، نقش بسزایی در محقق ساختن روحیه مقاومت 
در مکتب حاج قاسم دارد. همین مقدمات اندیشه ای به عنوان 
سالحی قدرتمند در دستان این سردار بزرگ، وارد عرصه های 
مختلف جهاد شده و انگیزه مجاهدین را در راه اعتالی اسالم و 
مسلمین، فزونی می بخشید. حاج قاسم در میدان های سخت نبرد 
با توکل و اعتماد به خدا به جنگ با دشمن می رفت، آن جا که با 
قاطعیت می گوید »تا سه ماه دیگر پایان داعش را اعالم می کنم« 
نشان از ویژگی بارز توکل و اعتماد به خدا دارد که در وجودش 
موج می زد.۳ حد اعالی معنویت در مکتب سلیمانی را باید در 
سلوک عارفانه ایشان و همرزمانشان جستجو کرد. حاج قاسم به 
اعتراف اکثر دوستان، عارف مکتب ندیده ای بود که با چشم بستن 
روی دنیا و تعلقات آن، برکات معنوی و عرفانی زیادی را برای 

خود به ارمغان آورده بود.

دو:عقالنیتوتاکتیکمحوری

جبهه  برنامه های  اجرای  و  طرح ریزی  در  هوشیاری  و  تعقل 
حساب  به  سلیمانی  مکتب  مولفه های  مهمترین  از  مقاومت، 
می آید. حاج قاسم علیرغم شجاعت بی نظیر، هیچگاه کاری را 
بدون برنامه و به صورت غیرعقالنی انجام نداده و همواره سعی 
می کرد تا در تمام مسائل از تاکتیک ها و رهنمودهای متخصصین 
بهره بگیرد. قاسم سلیمانی فرماندهی است که در مسائل امنیتی، 
سیاسی و غیرسیاسی از نگاه تیزبینانه و هوش سرشار خود بهره 
برده و هیچگاه در دام سیاسیون و شایعات و تبلیغات دشمن 
قرار نمی گرفت. روزنامه انگلیسی گاردین در مورد قاسم سلیمانی 
نوشته: حتی کسانی که سلیمانی را دوست ندارند، او را فردی 
باهوش می دانند. بسیاری از مقامات آمریکا که این چندساله را 

۳.  فکه )ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، سیاسی(، شماره 2۰2، ص ۱2.
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در مکتب حاج قاسم، ایرانی، 

عرب، افغانی و ترک با هم تفاوت 
نداشته و همه برای یک هدف تالش 

خواهند کرد. همچنین در این مکتب 
اختالفات شیعه و سنی جایی نداشته 
کنار  در  مسلمان  جوانان  همه  و 

یکدیگر بر دشمن هجوم می برند.

صرف متوقف کردن کار افراد وفادار به سلیمانی کرده اند، می گویند 
مایل هستند او را ببینند و معتقدند مبهوت کارهای او شده اند.

سه:دشمنشناسیبامبناوصحیح

یکی از ویژگی های بارز شهید سلیمانی، دشمن شناسی و تشخیص 
او آمریکا و رژیم خودخوانده  بود.  از دشمن  درست دوست 
اسرائیل را به خوبی شناسایی کرده بود و ظرفیت ها و اقتدار، نقاط 
ضعف و نقاط قوت آن ها را می شناخت.۱ نوع دشمن شناسی، نوع 
مواجهه  و نوع کمین گذاشتن برای دشمن یکی از ویژگی هایی 
است که حاج قاسم به خوبی از آن ها استفاده کرد و به سربازان 

خود تعلیم می داد. 
او به خوبی می دانست که حادثه ۱۱سپتامبر، دستاویزی برای 
آمریکا فراهم کرده تا بر اساس آن نه تنها در سدد تغییر معادالت 
قدرت در غرب آسیا به نفع خود برآید؛ بلکه به دنبال تثبیت 

هژمونی خود بر جهان نیز باشد. از این رو زمانی که 
آمریکایی ها داعش را برای تخریب چهره اسالم 

داشتند،  گسیل  عراق  و  به سمت سوریه 
سردار سلیمانی تنها کسی بود که در مقابل 

آن ها تا آخرین لحظه ایستادگی کرد.  
از طرف دیگر در مکتب سلیمانی شناخت 
است.  اهمیت  حائز  بسیار  نیز  دوستان 
مورد  در  قاسم  حاج  به  افراد  از  بسیاری 
می گرفتند؛  خرده  سوریه  نظام  به  کمک 
غافل از آنکه وقتی اکثر کشورهای عربی با 

پشت کردن به امت اسالمی، قراردادهای ننگینی 
تنها کشوری که  امضا می کردند،  با دشمنان اسالم  را 

حاضر نشد در قبال هیچ یک از تهدیدات، سرخم کند و سیادت، 
امنیت و تمامیت ارضی خودش را فدای مسلمان کرد، کشور 

سوریه بود.2 
در زمان کلینتون قضیه صلح سوریه و رژیم صهیونیستی در 
پاریس تمام شده و آماده امضاء گردید؛ اما حافظ اسد حاضر 
به تایید آن نشد؛ چون می دانست اثر سازش سوریه بر جبهه 
مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی چیست. در زمان بشار اسد 
نیز ملک عبداهلل به سوریه آمد و وعده تسلیم لبنان را به او داد؛ ولی 
بازهم سوریه تن به این شکست سیاسی نداد. هجوم نظامی به 
سوریه و فشار فوق العاده برای شکستن این نظام فقط در دو دلیل 
خالصه می شد: اول محوریت سوریه در حمایت از مقاومت و 

دوم نزدیکی این کشور با جمهوری اسالمی.۳

۱.  نشست علمی” گفتمان مقاومت در اندیشه و رفتار سردار سلیمانی”، برگذار شده 
توسط: توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه و با همکاری 

انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه، دکتر محسن مهاجرنیا.
2.  تخلیص از کتاب تقابل گفتمان مقاومت و گفتمان سلطه، حسین اکبری، ص ۷۳ 

تا ۷۶.
۳.  همان.

چهار:وحدتوفراملیبودن

از مهمترین مولفه های مکتب مقاومت شهید سلیمانی، می توان 
به فراملی بودن و عدم تعلق به عصبیت های جغرافیایی است. در 
مکتب حاج قاسم، ایرانی، عرب، افغانی و ترک با هم تفاوت 
نداشته و همه برای یک هدف تالش خواهند کرد. همچنین در 
این مکتب اختالفات شیعه و سنی جایی نداشته و همه جوانان 
مسلمان در کنار یکدیگر بر دشمن هجوم می برند. نیروی مقاومت 
با رهبری حاج قاسم از وضعیت ملی به یک وضعیت فراملی 
تبدیل شد و از درون جوامع اسالمی تا بسیاری از کشورهای 
غیرمسلمان صادر شد.۴ در مکتب ایشان مهمترین مؤلفه در جهاد، 
وحدت حول دشمن است؛ چرا که اگر در میدان نبرد دو صدا از 

یک سپاه برخیزد، قطعا آن گروه شکست خواهد خورد.  

پنج:گفتمانوشبکهسازی

مولفه مهم دیگری که در مکتب سلیمانی خودنمایی می کند، 
قدرت بر گفتمان سازی در سطح وسیع است. دال 
مرکزی این گفتمان ، توحید و آزادی از سلطه 
انسان ها  تمام  به  قاسم  حاج  است.  بیگانه 
هزینه  و  هستید  آزاد  شما  که  زد  تلنگر 
و  استکبار  برابر  در  مقاومت  آزادی،  این 
استبداد است.۵  شهید سلیمانی همچنین 
قادر  سوئیچر)متصل کننده(  یک  مقام  در 
گردید از طریق شبکه های ایجادشده، پیرامون 
منافع ایران، ارزش های بدیل و یا مختل کردن 
سویچ های مسلط یک شبکه ضد قدرت علیه آمریکا 
ایجاد نماید. شش شبکه عمده که شبکه های ضد قدرت ایران 
را شکل می دهند عبارتند از: حشدالشعبی عراق، انصاراهلل یمن، 
حزب اهلل لبنان، حیدریون، زینبیون و فاطمیون. این شش شبکه از 
طریق سوئیچرها که دربرگیرنده نیروهای سپاه قدس و گروه های 
مستشاری ایران هستند، به یکدیگر متصل شده و در راس آن ها 

شهید سلیمانی قرار دارد.۶
امروزه به طور جدی می توان ادعا کرد که سه گفتمان اصلی در 

جهان اسالم فعالیت می کنند:
۱.گفتمان مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی و سردار سلیمانی.

2.گفتمان عربی- اسالمی به رهبری مصر و عربستان. 
۳.گفتمان لیبرال اسالمی به رهبری ترکیه.

در این سه گانه، بیشترین رقابت بین گفتمان مقاومت و گفتمان 

۴.  نشست علمی” گفتمان مقاومت در اندیشه و رفتار سردار سلیمانی”، برگذار شده 
توسط: توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه و با همکاری 

انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه، عبدالوهاب فراتی.
۵.  نشست علمی” گفتمان مقاومت در اندیشه و رفتار سردار سلیمانی”، برگذار شده 
توسط: توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه و با همکاری 

انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه، محسن مهاجرنیا و مسعود  پور فرد.
۶.  میدان های سخت، محمدحسن روزی طلب، ص ۷۳ تا ۷۷.
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عربی- اسالمی است که صرفا به بُعد نظامی محصور نشده و در 
تمام ابعاد خودنمایی می کند. این دو گفتمان هر کدام به دنبال آن 
هستند تا کشورهای مسلمان را به سمت خود کشانده و از آن ها 
یاری بگیرند. در دو دهه اخیر، گفتمان مقاومت موفق شد تا برخی 
از کشورهای اسالمی منطقه  مانند مراکش، لیبی، تونس، بحرین و 
چند کشور دیگر به تسلط خود درآورده و از روحیه هویت خواه 

و استقالل طلبانه آن ها استفاده کند.۱

شش:شجاعتدرعینمهربانی

شجاعت شاید از معدود ویژگی هایی باشد که دوست و دشمن 
آن ذکر  برای  برده و مصادیقی  کار  به  درباره سردار سلیمانی 
می کنند. ایشان در سخت ترین رقابت ها مثل جنگ ۳۳ روزه لبنان 
حضور داشته و در مقابل ورزیده ترین دشمنان جنگیده است. این 
فرمانده جسور به تاسی از شیردالن تاریخ اسالم همچون حمزه 
سیدالشهدا برای پیامبر)ص( و مالک اشتر برای امیرمومنان که در 
مقابل دشمنان سینه سپر کردند و جسورانه دشمنان را خطاب 
قرار دادند، خطاب به آمریکای جنایتکار و اذناب تروریستش 
بارها سینه سپر کرد و با قاطعیت آن ها را تحقیر کرده است. در 
کنار این شجاعت کم نظیر، ویژگی هایی همچون فروتنی و همدلی 
نیز در وجود ایشان تبلور پیدا کرده و روحیه مهربانی را به مکتب 
مقاومت تزریق نموده است. مکتب سلیمانی مکتبی است که 
طاقت زجرکشیدن هیچ انسان مظلومی را نداشته و برای رهایی 
از چنگال مستکبرین به یاری آن می شتابد. افراد حاضر در این 
مکتب در عین قدرت، دست نوازش بر سر کودکان و مظلومین 
کشیده و برای نجات مردم از بالیایی مثل سیل و زلزله، آستین 

باال می زنند.2 

۱.  نشست علمی” گفتمان مقاومت در اندیشه و رفتار سردار سلیمانی” چهارشنبه ۱۰ 
دیماه ۱۳۹۹ توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه با همکاری 

انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه، محسن مهاجرنیا.
2.  همان.

هفت:محوریتتقواواخالص

حاج قاسم سلیمانی، قبل از آموزش فنون نبرد نظامی، بایدها و 
نبایدهای اخالقی را به نیروهایش می آموخت تا آن ها بتوانند در 
تمام مراحل زندگی، اخالص و تقوا را سرلوحه کار خود کنند. 
برادر حاج قاسم نقل می کند که » ایشان تا زمانی که نسبت به 
مسائل زندگی من اطمینان پیدا نکرد مرا رها نکرد. حتی اگر یک 
موتور می خریدم، تا اطمینان پیدا نمی کرد که چگونه آن را تهیه 
کرده ام راحت نمی شد. شاید به نوعی تمام زندگی اطرافیان را زیر 
نظر داشت تا خدای ناکرده به راه کج و آلوده کشیده نشویم.«. 
از طرف دیگر حاج قاسم هنر گمنام بودن را به نیروهای خود 
می آموخت؛ هنر خالص کردن کارها برای خدا و ناب شدن در 
مسیر عشق. او تاکید داشت که ما باید تکلیف را بشناسیم و صرفا 
برای تکلیفمان کار کنیم نه بخاطر مالحظات دیگر. رهبر معظم 
انقالب در دیدار با خانواده سردار فرمودند: »بدانید که مردم قدر 
پدر شما را دانستند و این ناشی از اخالص است اگر اخالص 
نباشد این جور دلهای مردم متوجه نمی شود. دلها دست خدا 
است. این که دلها این جور، همه متوجه می شوند، نشان دهنده 
این است که یک اخالص بزرگی در آن مرد وجود داشته است.۳

هشت:زمانشناسیوبصیرت

خداوند در قرآن می فرماید »اهلل ولي الذین آمنوا«؛ هر چه به خدا 
نزدیک تر شویم و مخلصانه تر عمل کنیم، خداوند نیز »یخرجهم 
من الظلمات إلی النور«، نور بیشتری به انسان می دهد و وقت 
نور الهی بود، بصیرت بیشتر می شود و انسان می تواند واقعیت ها 
را بهتر درک کند. بصیرت نسبت به اقتضائات زمان و مصالح 
نظام اسالمی از مهمترین مولفه هایی است که در مکتب مقاومت 

۳.  فکه )ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، سیاسی(، شماره 2۰2، ص ۱2.
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ایشان با بصیرتی که داشت، با 
ورود به هر حوزه ای، مشکالت آن 

را تا حد امکان برطرف کرده و نامی 
نیک از خود به یادگار می نهاد. یکی از 
قاسم،  حاج  توجه  مورد  حوزه های 
خارجی  روابط  و  دیپلماسی  عرصه 

بود.

سلیمانی به چشم می خورد. حاج قاسم به خوبی می دانست که 
در این زمان، چه چیزی برای جامعه اسالمی اهمیت بیشتری 
داشته و باید به آن پرداخته شود.۱ ایشان با اینکه فردی سیاسی 
نبود، ولی در هر مساله ای که نیاز جامعه را در آن می دید، ورود 
کرده و به نفع مردم و انقالب اسالمی قدم برمی داشت. رهروان 
مکتب سلیمانی باید بدانند که نظام و جامعه اسالمی در هر برهه 
تاریخی چه نیازها و کاستی هایی دارد و به سمت جبران آن ها 
به  نیاز  امت اسالمی  از هر زمان دیگری  بیش  امروزه  برآیند. 
تقویت قوای علمی و تکنولوژیک خود داشته و باید خود را در 

برابر دشمنان به سالح علم و دانش تجهیز نماید.

نه:غیرتنسبتبهانقالبووالیتفقیه

اگر انقالب اسالمي متولد نشده بود، بعد از فروپاشي شوروي، 
نظام سلطه با اندیشه “جهان پس از شوروي غنیمت آمریکاست 
“عزت و استقالل انساني را با تفکر لیبرال - دموکراسي به تاراج 

برحمایت  مبتني  مقاومت  جریان  اگر  و  مي برد 
مردمي و تفکر بسیجي تشکیل نشده بود، 
خنجر جریان تکفیري با مهندسي و حمایت 
غربي- عربي- عبري جهان اسالم را ویران 
مي کرد.2 پدیده کم نظیر مقاومت در برابر 
ا ستبداد داخلي و ا ستعمار و صهیونیسم 
بین المللی، ازآثار مهم انقالب اسالمی است 
و  انقالبي  آرمان هاي  پیشروي  که جریان 
اسالمي را به عمق جان ملت هاي عرب 

نفوذ داد و به خیزش عظیم مردم تونس، مصر، 
الجزایر، اردن، لیبي، یمن ، بحرین و … منجر شد.۳ 

حاج قاسم به هیچ وجه اهل حزب و جناح و مانند این ها نبود؛ 
لکن بشدت انقالبی بود. انقالب و انقالبی گری خط قرمز قطعی 
او بود؛ ذوب در انقالب بود. وقتی صحبت از انقالب اسالمی 
می شود، معنایش در نظرگرفتن ظرفیّت تمدنی برای آن است. 
از  از  گسترده تر  و  فراسرزمینی  مقوله ای  نظر،  مد  تمدن  زیرا 
مرزهای ملی جمهوری اسالمی قرار دارد و شامل بسیاری از 
کشورها و افراد در نقاط مختلف جهان اسالم بلکه جهان می شود 
که محوریت مقوله معرفتی به نام انقالب اسالمی در آن مراعات 

می شود.۴
را  اسالمی  انقالب  دستاورد  مهمترین  می توان  جرات  به 
والیت پذیری دینی مردم و حاکمیت ولی فقیه بر جامعه دانست. 
مکتب شهیدسلیمانی،  و  اندیشه  مؤلفه  های  مهمترین  از  یکی 

۱.  همان، ص ۱2.

2.  همان، ص 2۱.
۳.  همان ص 2۶.

۴.  نشست علمی” گفتمان مقاومت در اندیشه و رفتار سردار سلیمانی”، برگذار شده 
توسط: توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه و با همکاری 

انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه، سید سجاد ایزدهی.

والیتمداری است. ایشان همواره و در تمام مراحل عمر خود بر 
محوریت والیت فقیه در عمل مکتب مقاومت تاکید کرده و حتی 
در وصیت نامه خود به آن سفارش نموده است. ایشان در این باره 
می گوید: »از مهمترین شئون عاقبت بخیری رابطه قلبی و دلی و 
حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقالب را به دست 
دارد، در قیامت خواهیم دید، مهمترین محور محاسبه این است.«۵

ده:محدودنشدنبهحوزهخاص

برای  قاسم  عملکرد حاج  از  می توان  که  مهمی  درس های  از 
تشکیل مکتب مقاومت گرفت، در صحنه بودن و محدود نشدن 
به حوزه ای خاص است. برخالف تصور عمومی جامعه، شهید 
سلیمانی هیچگاه خود را محصور در حوزه نظامی نکرده و بارها 
و بارها در حوزه هایی مثل بهداشت و سالمت، تغذیه، مناسک 
دینی، امداد اجتماعی و حتی مسائل قضائی دست به اقدامات 

مختلف زده است. 
ایشان با بصیرتی که داشت، با ورود به هر حوزه ای، 
و  کرده  برطرف  امکان  تا حد  را  آن  مشکالت 
نامی نیک از خود به یادگار می نهاد. یکی از 
حوزه های مورد توجه حاج قاسم، عرصه 
دیپلماسی و روابط خارجی بود. ایشان با 
کاریزمای باالی خود در قالب گفت وگوها 
و مذاکرات دیپلماتیک نه تنها منافع ملی 
جمهوری اسالمی و مردم ایران بلکه منافع 
بخشی از ملت های منطقه را به بهترین شکل 
داد که دوگانه سازی  نشان  تأمین کرده و  ممکن 
مذاکره- مقاومت جعلی و کاذب بوده و مذاکره می تواند 
در سایه دستاوردهای مقاومت، سطح باالتری از امنیت، ثبات 
و منافع را برای مردم ایران و ملت های منطقه به ارمغان بیاورد. 
جریان مقاومت به تبعیت از فرمانده خود همواره از مذاکره به 
عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف مقدس خود بهره می برد و 
راه مذاکره را جز با رژیم صهیونیستی و آمریکا – که مصداق 
دارالحرب۶ هستند – با تمام کشورها هرچند دارالکفر باشند، باز 

گذاشته است.۷

د(دستاوردهایمکتبفرمانده

شهید سلیمانی در طول چند دهه فعالیت مستمر خود مکتبی را 
بنا نهاد که دستاوردهای آن تا سالیان سال برای امت مسلمان قابل 

۵.  سردار آسمانی، حسن ملک محمدی، ص ۹۱.
۶. ۱۸۱متقی، ابراهیم، شست علمی مقاومت فرهنگی، معنا، امکان و راهبرد ها، نقل از 

.)iqna.ir( خبرگزاری بین المللی قرآن
۷. ۱۸۲ صدرالحسینی، سید رضا، سیر تکاملی موضوع مقاومت از آغاز انقالب 
iqna.( ۹۹/۱۱/۱2 اسالمی تا ۴2 سالگی آن، گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن

.)ir
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بهره گیری خواهد بود. برخی از این دستاوردها عبارتند از:۱

یک:دستاوردهایمعنوی

که  است  مواردی  جمله  از  قاسم  حاج  شهادت  و  حیات 
دستاوردهای معنوی زیادی را برای جامعه اسالمی به ارمغان 
بود و ذکر  اسالمی  ارزش های  با  آمیخته  ایشان  زندگی  آورد. 
خاطره رشادت هایش، روحیه فداکاری و ایثار را در دل جوانان 
زنده نگه می دارد. معنویت وجودی این شهید عزیز، شهادت را 
در اذهان امت مسلمان برجسته ساخته و مردم را به زیر تابوت 
ایشان کشاند تا یکی از بزرگترین مراسمات تشییع جنازه در 

تاریخ بشریت رقم بخورد. 

دو:دستاوردهایملی

حضور حاج قاسم و نیروهای مقاومت در بزنگاه های تاریخی 
این سرزمین، برکات و دستاوردهای زیادی را به همراه 

داشته است. در مشکالت، تحریم ها، ناتوانی ها و 
بالیای طبیعی، این جبهه مقاومت بود که با 

نیروهای خود وارد شده و باری را از دوش 
نظام جمهوری اسالمی برمی داشت. حضور 
این نیروها، امنیت را برای این آب و خاک 
به ارمغان آورده و مردم را از شر دشمنان 

آسوده خاطر می کرد. حاج قاسم با ساماندهی 
اشرار و هدایت آن ها به سمت کشاورزی و 

دامداری در سیستان و بلوچستان، منافع زیادی را 
برای این منطقه به ارمغان آورد.

همچنین ایشان در جریان سیل خوزستان توانست با متحدساختن 
اقوام مختلف لر و عرب برای کمک رسانی به مناطق سیل زده، 
را  استان  این  مردم  و  داده  پایان  را  آن ها  قدیمی  اختالفات 
نیز  سلیمانی  سردار  شهادت  حتی  نماید.  نزدیک  وحدت  به 
دستاوردهای ملی زیادی به همراه داشت که از مهمترین آن ها 
می توان به ایجاد وحدت بین اقشار مختلف جامعه اشاره کرد. 
در تشییع میلیونی حاج قاسم، تمام جناح های سیاسی، اعتقادی و 
قومیتی حضور داشتند و ندایی واحد سرمی دادند که این مساله 

بسیار مهمی است.

سه:دستاوردهایفراملی

تبدیل تهدیدها به فرصت، یکی از شاخص های انقالب اسالمی 
و امام راحل و رهبر معظم انقالب است. بعد از انقالب، حوادث 
زیادی رخ داد و رهبران جامعه اسالمی توانستد آن را به زیباترین 
وجه ممکن هدایت نمایند. شهید سلیمانی نیز از جمله فرماندهانی 
بود که از تمام تهدیدها و شکست ها، برای خود فرصت ساخته و 
وارد عملیات می شد. ایشان علیرغم تحمل فشارهای بسیار زیاد 

۱. ۱۸۳ ویژگی های رفتاری، مکتبی و دستاوردهای سردارسلیمانی. امید مهدیه.

در جبهه سوریه، توانست با برجسته سازی جوانان شهیدی مثل 
محسن حججی از ایران، روحیه شهادت را که برای بسیاری از 
کشورها بیگانه بود، به صورت گفتمانی صادر کرده و بار دیگر 
به جهانیان معرفی نماید. کوتاه کردن شر تروریست های تکفیری 
از سر مردم مظلوم عراق و سوریه، کمک به مردم لبنان در مقابل 
از  فلسطین  مردم  به  مبارزه  القای روحیه  و همچنین  اسرائیل 
مهمترین دستاوردهای دیگری است که در بعد فراملی می توان 

برای مکتب سردار سلیمانی در نظر گرفت.2

چهار:دستاوردهایفرهنگی

نقش  به  توجه  کتابخوانی،  به  انسانی، تشویق  نیروی  پرورش 
علم و دانش، زنده نگه داشتن یاد شهدا و هزاران فعالیت دیگر 
از جمله دستاوردهایی است که مکتب مقاومت به رهبری حاج 
قاسم سلیمانی آن ها را دنبال می کرد.۳ سردار به خوبی 
می دانست که جنگ امروز دشمنان اسالم، از 
جنس جنگ فرهنگی و شناختی است که 
این نیاز به مقاومت فرهنگی و غنی سازی 
فرهنگ اسالمی و بومی به کمک اندیشه 
و تکنولوژی دارد. از این رو ایشان همواره 
به تجهیز جوانان فعال در عرصه رسانه های 
سایبری توجه داشته و در سبک زندگی 
خود نیز تمام مظاهر فرهنگ اسالمی را به 

وضوح پیاده می ساخت. 
عقاید  ما،  مردم  ملی  فرهنگی، هویت  تهاجم 
به طور مستقیم هدف  را  دینی و سبک زندگی آن ها 
گرفته و در مسیر تغییر آن ها فعالیت می کند. رمز موفقیت در 
مقاومت فرهنگی، شناخت فرهنگ خودي و پدیده هاي اصولی و 
بنیادي آن است. در مقاومت فرهنگی اولویت اصلی با صیانت و 
پاسداري از عناصر ثابت و الیتغیر فرهنگ خودي می باشد که باید 
آگاهانه و با بصیرت کامل حفظ و حراست شوند. این پاسداري 
باید مبتنی بر آگاهی مردم و هوشیاري همگانی باشد و تمامی 
زندگی خویش،  اجتماعی  و  فردي  کلیه صحنه هاي  در  مردم 

حافظ و نگهبان فرهنگ خودي باشند.۴ 

 

2.  ویژگیهای رفتاری، مکتبی و دستاوردهای سردارسلیمانی. امید مهدیه.
۳.  همان.

۴.  مقاله نقش فرهنگ مقاومت در امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران، حیدر اسدی 
و هادی رجبی.

تبدیل تهدیدها به فرصت، یکی 
و  اسالمی  انقالب  شاخص های  از 
امام راحل و رهبر معظم انقالب است. 
بعد از انقالب، حوادث زیادی رخ داد 
و رهبران جامعه اسالمی توانستد آن 
به زیباترین وجه ممکن هدایت  را 

نمایند.



فصلچهارم

 گزارش رصد
مجموعه ای از یادداشت ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها درباره مکتب مقاومت شهید سلیمانی



د 
رص

ش 
زار

� گ
م 

ار
چه

ل 
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ی 00
/ د

34
ره 

ما
ش



62

حسن یوسف زاده 
این حد از حضور حتی در اذهان وفادار به سردار سلیمانی و 
انقالب نمی گنجید؛ از راه های تحلیل این مسأله، مقایسه است؛ 
در چه تشییعی می توان این مقدار جمعیت را مشاهده کرد. اگر 
سردار نبود، شرایط امروز ما چگونه بود؟ کافی است که این 
عنصر اساسی را نادیده بگیریم و ببینیم که مسیر تاریخ به چه 
سمتی میل می کرد و به کارکردهای امثال حاج قاسم سلیمانی 
بپردازیم؛ باید دید که ایشان چه خألیی را پر کرد و به کدام نیاز 
اساسی مردم دنیا پاسخ داد؟ آن نیاز، مسأله امنیت بود. درست 
است که درون نظام ارزش گذاری های ما ارزش هایی مثل عدالت، 
آزادی و کرامت در سطح باالتری قرار دارد اما بدون امنیت، اینها 
اثری ندارد و امنیت در قاعده نیازهای زیستی بشر قرار دارد و با 
هیچ کاالیی قابل قیاس نیست. درست است که سردار امینت را 
به ارمغان آورد؛ اما ایشان در مکتب والیت تربیت شد که توانستن 

چنین نقش بی بدیلی را ایفا کند و با عبور از الیه های روئین 
تحلیل ها می توانیم دست والیت را در بزرگ شدن چهره هایی مثل 
ایشان مشاهده می کنیم و این مسأله ای است که در مکتب والیت 

گسترانده شده و حاج قاسم ها تربیت خواهد کرد.
فریبا عالسوند 

ثمرات مردان بزرگ زیر سایه کارهایی که در حوزه جهاد اصغر 
میان دوگانه های  اند  توانسته  پنهان می مانند و  انجام می دهند، 
کاماًل متضاد جمع کنند که هر کدام جز ضرورت های انقالبی 
گری است و نقطه مزیت این افراد است و از بحث های آسیب زا 
می باشد. اگر ما کل قرآن را بررسی کنیم، تمام دعواها از مزاحمت 
سه جریان شرک، کفر و نفاق در برابر جریان ایمان است. ما به 
دین و صالحات عمل نمی کنیم، بلکه به سلیقه ها می پردازیم؛ در 
جای جای وصیتنامه شهید سلیمانی رابطه میان ایشان و خدا 
چشمه هایی پیدا است؛ شهید سردار سلیمانی در عین حالی که 

حسنیوسفزاده،فریباعالسوندومرحوممحمدرضاضمیری  
هیاتعلمیجامعهالمصطفیالعالمیه،استادیارفلسفهوکالمدانشگاهباقرالعلومورئیسانجمنمطالعات

 اجتماعیحوزهعلمیه

نشست

  سردار سلیمانی و جهان مقاومت
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ثمرات مردان بزرگ زیر سایه 

اصغر  جهاد  حوزه  در  کارهایی که 
و  می مانند  پنهان  می دهند،  انجام 

کاماًل  دوگانه های  میان  اند  توانسته 
جز  هر کدام  جمع کنند که  متضاد 
و  است  گری  انقالبی  ضرورت های 

افراد است و از  این  نقطه مزیت 
بحث های آسیب زا می باشد.

نشست

  سردار سلیمانی و جهان مقاومت

فرمانده بود، سرباز بود و در عین حالی که سیاسی بود اما جزو 
هیچ جناحی نبود. جامعه ای که همیار نباشد یعنی امر به معروف 
و نهی از منکر نداشته باشد، جامعه اسالمی نیست، هر چند که 
مناسکی را در آن زنده کنیم؛ شهید سلیمانی جمع میان دین 
مسلکی و باطنی بود؛ این مسأله ای است که در تحلیل های بزرگ 

از استراتژی های نظامی نباید مخفی بماند.
محمدرضا ضمیری

رهبران کاریزما تأثیرشان بر دیگران تأثیر استثنایی است و افراد، 
مرید آن ها می شوند و رابطه آن ها با مردم رابطه قلبی و دلی است؛ 
آنجا خیلی چون و چرا مطرح نیست و جای بحث ندارد و این 
از سر دلدادگی است و پیروانش در این رهبری چیزی را می بینند 
که حرف های رهبر را عین صواب تلقی می کنند سردار سلیمانی 
رهبری استثنایی بود، به گونه ای که همکارانشان فکر نمی کردند 

که فرمانده دارند؛ بلکه احساس می کردند که پدر دلسوز 
دارند و رابطه عاطفی، معنوی و اثر بخش داشتند. 

رهبر کاریزما در دیگران حرکت، نشاط و 
جهش ایجاد می کند و نگرش انقالبی دارد 
و خود را درگیر بخشنامه ها و مقررات نگه 
نمی دارد و راه حل های تازه ای را ارائه 
می دهد که از نظر دیگران شاید نا ممکن 
باشد. سردار سلیمانی انقالبی گری را خط 
قرمز خود می دانست؛ در بسیاری از اوقات 
راه هایی را ایشان ارائه می داد که به عنوان 

مثال، ارتش عراق فرضاً ممکن نمی دانست و 
ایشان با توضیح، آن ناممکن ها را عملیاتی می کرد. 

از جمله سبک های مدیریتی ایشان، می توان به ایجاد همسبتگی 
و  ایران  منطقه ای  قدرت  تبدیل کردن  وحدت،  به  دعوت  و 
ایشان،  والیت مداری  آمریکا،  نقطه های  شکست کشاندن  به 
رهبری  سبک  در  اخالق محوری  نظامی گری،  اجتماعی کردن 

نظامی ایشان اشاره کرد.
دانشگاه  دکتری  دانشجویان  از  تن  دو  نیز  نشست  انتهای  در 

باقرالعلوم، اقدام به سخنرانی کردند:
حسین پرکان 

الگوی  بتواند  ایرانی  انسان  یک  که  شد  باعث  عواملی  چه 
کاریزماتیکی برای جهانیان باشد و مدیریتش برای همه الگو 
از جنس  این سرنخ ها، مبحث شایسته ساالری  از  شود؟ یکی 
خاصی است که سردار سلیمانی داشت؛ به این معنا که وقتی که 
سردار دل ها را به عنوان فرمانده سپاه قدس می نگریم، ایشان را 
اعتبار بخش به سپاه قدس می بینیم نه برعکس. در اینجا، سؤالی 
پیش می آید که مهم ترین شاخصه شایسته ساالری چیست و یک 
مدیر چگونه می تواند به بخشی اعتبار دهد، نه بخش به مدیر؟ در 
پدیده سردار سلیمانی در نقطه اوج، خادمیت ایشان و نیروهای 
همکارشان را می بینیم که این نکته قابل مطالعه است و این که 

چگونه می شود که افراد روحیه خادمیت پیدا می کنند و چه ساز 
و کاری را می شود برای افراد طراحی کرد؟ در این راستا، تالش 
می شود که سازو کارها به نحوی چیده شود که افراد سازمان 
دغدغه سازمان را داشته باشند و برای آن فکر کنند و بگذارند؛ 
در سپاه قدس یکپارچگی خاصی را به لحاظ فردی و سازمانی 
می بینیم که همه در اختیار والیت است و این والیت پذیری را 
در بعد فردی و سیستمی می بینیم. غربی ها والیت پذیری فردی 
را خیلی نمی پذیرند و والیت پذیری سیستمی را با برنامه ریزی 
عملیاتی اجرا می کنند اما در سپاه قدس بحث های امروزی مطرح 
نیست و والیت پذیری شخصی و سیستمی با هم محقق شده 
و این قابل مطالعه است که مدل بومی می باشد و سرنخی است.

وحید سهیلی 
اهمیت فلسفه تاریخ از این منظر است که تمام شئون فرهنگی، 
اجتماعی و ساختارهای علمی تمدن را می تواند تحت تأثیر قرار 
دهد. در خطبه های رهبر معظم انقالب در نماز جمعه 
چند کلیدواژه اعم از ایام اهلل و شهادت حاج قاسم 
بود؛ اگر بخواهیم یوم اهلل را بر اساس ذخیره 
معرفتی خود تحلیل کنیم، به نظر می آید 
مفهوم ترین  دارای  و  پرترین  از  یکی  که 
است.  نظری  عرفان  سنت  ما،  سنت های 
همه  مثل  اسالمی  عرفان  منظر  از  تاریخ 
موجودات در عالم مظهر و نمودی از حق 
است و این تجلی حق، روندی در نمود دارد؛ 
محل نمایاندن حق در ظرف تاریخ قلب انسان کامل 
است. تاریخ به دلیل وضعیت انسانی که برای انسان مادی 
محقق می شود، صحنه میدان حق و باطل بوده است و روند تاریخ 
به سمت اسم جامع اهلل است. در نزاع حق و باطل در تاریخ 
ضمن این که خدا به جوامع مختلف پرداخته است؛ اما نحوه 
امدادرسانی خاصی به جریان حق دارد و جریان حق آن جایی 
که اقتدار پوشالی باطل خیلی قوی می شود و جریان حق دچار 
ضعف می گردد و متزلزل می شود، برای این که حکم کلی فلسفه 
تاریخ بر این است که حق در نهایت بروز پیدا کند، امداد غیبی 
رخ خواهد داد که مسیر حق به ریل اصلی خود بازگردد و دست 
غیبی که می آید، موقف تاریخی را شکل می دهد و آن یوم اهلل 
است. انقالب اسالمی یوم اهلل بود چرا که در دنیایی که کسی باور 
نمی کرد حکومتی اسالمی شکل بگیرد، فردی آمد و انقالب و 
حکومت دینی را شکل داد و این یوم اهلل ها شکل گرفت و خون 
حاج قاسم را خدا زمینه ساز یوم اهلل دیگری قرار داد که در دنیای 

امروزی، تمام انسان های آزاده توجهی به مسیر حق پیدا کنند.
منبع متن: نشست قهرمان بدون مرز، دفتر تبلیغات اسالمی 
و دانشگاه باقرالعلوم)ع(، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا، 29 

بهمن 1398.
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ابراهیم متقی
بر جای  بین المللی  بنیادین در روابط  ایران دو تحول  انقالب 
گذاشت؛ یکی تحول روش شناسی بود که مبتنی بر نشانه های 
علم گرایی پوزیتیویستی و قالب های کمی گرایانه صورت گرفت. 
از سال ۱۹۷۷ به بعد شاهدیم که فرارفتارگرایی در حوزه پژوهش 

روابط بین الملل ظهور کرده است. این سؤال مطرح می شود که آیا 
هنجارها، فرهنگ ها، اندیشه ها و قالب های فراموش شده می تواند 
بر فضای بین الملل تأثیرگذار باشد یا نه؟ در واقع مقاومت در ابتدا 
ماهیت روش شناسانه داشت و در برابر روش کمی، تحول را به 

گونه ای ایجاد کرد که خارج از فضای ساختاری بین الملل بود. 

ابراهیممتقی،محمودمهاموحسینباباییمجرد
عضوهیاتممیزهمشترکدانشگاههایآجا،استادیارگروهمطالعاتانقالباسالمیواستادیارگروهمدیریت

اسالمیپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی

نشست

مقاومت فرهنگی، معنا، امکان و راهبرد ها
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پست مدرن  نظریه پردازان 

نظریات مقاومت را مطرح می کنند، 
اما مقاومت به معنای فوکویی این 

است که همیشه سیاست به معنای 
و هرگاه  بوده  بر قدرت  مبتنی  کنش 
قدرتی ایجاد می شده در برابر قدرت، 

قدرت شکل می گرفته است.

»می کشم می کشم آن که برادرم کشت«، اما شعار انقالبی های با 
محوریت امام این بود که »برادر ارتشی چرا برادرکشی؟«؛ بنابراین 

این شعار، طرف مقابل را در وضعیت استفهام قرار می داد.
مقاومت تبدیل به یک گفتمان شد و این گفتمان در حوزه سیاست 
خارجی و زمامداری به کار گرفته شد. شما در نظر بگیرید نیروی 
بسیج یک نیرویی است که مبنایش مقاومت است و می تواند 
گفتمان سازی  قالب  در  و  باشد  قدرت  به  معطوف  کارکردش 
شکل گرفته است. امروز گفتمان مقاومت را در جریانسازی های 
اجتماعی، نهادی، سیاست بین الملل و ... می بینید و این وجود 
نداشت که ائتالف معطوف به مقاومت باشد. بحثی که ایران دارد، 
مقاومت این جریان را از حوزه درون کشوری به حوزه منطقه ای 
تسری می دهد. مقاومت کاماًل انعطاف پذیر است. فکر نکنیم که 
مقاومت یک نوع سیاست منجمد است. ما هم رویکرد مقاومت 

را داریم و هم رویکرد مذاکره با آمریکا. 
در مذاکرات برجامی هم به جای چند گام رو به جلو، چند گام 
عقب گذاشتیم، اما این امر یک ماهیت تاکتیکی داشت. از نظر 
من به عنوان معلم روابط بین الملل، این ماهیت انتقادی دارد، اما 
از نظر رهبری این موضوع به این صورت است که ما توانستیم 
فشار های حوزه مقاومت را از روی خود برداریم و 
یکسری منابع مالی به دست آوریم و بتوانیم 
خودمان را بازتولید کنیم؛ از این رو بحثی 
را که ترامپ دارد و نقشه راهی که پمپئو 
دارد، این است که ۱2 شرط گذاشته 
شده که این شرط ها مقاومت را پایان 
می دهد و به همین دلیل است که روند 
در  فعلی  فضای  در  آمریکا  با  مذاکره 

وضعیت تعلیق قرار گرفته است.
مقاومت از حوزه سیاست خارجی ایران عبور 
کرده و همانطور که اندیشه آزادی بعد از کنگره 
وین ۱۸۱۵ از فرانسه رخت بربست، اما در کشور های دیگر مانند 
اسپانیا اندیشه آزادی خود را بازتولید کرد. امروز اندیشه مقاومت 
دیگر فقط مربوط به سیاست داخلی و خارجی ایران نیست، 
اگر برگشت پذیری هم در سیاست خارجی ایران شکل بگیرد، 
اجتماعی  مقاومت چه در شکل ساختاری و چه جنبش های 

کارکرد خود را در فضای بین الملل خواهد داشت.
محمود مهام 

چهار دهه درباره انقالب اسالمی مباحث گوناگونی را مطرح 
کرده ایم، اما در گام دوم انقالب باید مباحث تکمیلی تری بیان 
شود. بحث انقالب اسالمی مطرح است، اما نه صرفاً به مثابه یک 
اندیشه، بلکه انقالب اسالمی در ایران در گام دوم انقالب مدنظر 
است، با توجه به نکات مهمی که در بیانیه گام دوم هست، از 
این رو جنس مباحث نیز متفاوت خواهد بود. یکی از مباحث 
درباره سطوح مقاومت است که می توان آن را به ذهنی و عینی 

پیوند  با هویت  و  است  نقش آفرینی  معنای  به  مقاومت  پس 
و  کنش  معادله  و  داشته  پیوند  انقالب  با  مقاومت  می خورد. 
سنجش کنش را به هم می ریزد. مانند تسخیر سفارت آمریکا که 
به مدت ۴۴۴ روز طول کشید و کالرک تقاضای دیدار با امام 
و سایر مسئوالن ایران را داشت و تا ترکیه نیز آمده بود، اما 
این دیدار فراهم نشد؛ بنابراین بحث اصلی مقاومت یک نوع 

اعتراض سازنده به ساختار نظام بین المللی است. 
دوباره  و  می کند  خراب  ندارد،  وجود  خشونت  مقاومت  در 
می سازد و ادبیات جدیدی می آفریند که انقالب ایران نیز همین 
روح را داشت. ساختار نظام بین الملل دوقطبی است، اما اندیشه 
انقالب، عبور از این ساختار است. عدم تعهد رادیکال زیربنای 
مقاومت است. خیلی ها آن را قبول ندارند. از نظر جمهوری 
اما  است؛  دارالکفر  بر  مبتنی  غرب  و  شرق  جهان  اسالمی، 
رویارویی ما با حوزه ای است که دارالحرب نامیده می شود و این 
انگاره ذهنی را می توان دید که مذاکره و راه گفتگو باز است، اما 
در مقابل یکسری اقدامات، مقابله می کنیم. آیا مذاکره نه، به معنای 

نشانه ای از مقاومت است؟ 
در واقع این نه، نه مطلق نیست؛ به این معنا است که شرایط باید 

آماده شود تا این امر حاصل شود و تا آن زمان باید روند 
مقاومت ادامه یابد. هرچند در این مدت فشار، 

تهدید و آسیب پذیری وجود دارد. جمهوری 
فضایی  در  بعد  به  پیش  سال  دو  از  اسالمی 
قرار گرفت که توانست مقاومت را به حوزه 
بازدارندگی پیوند دهد که در واقع پذیرش یک 
نوع سیاست اجباری با فشار از طریق تحمل 

بود.
نظریه پردازان پست مدرن نظریات مقاومت را 

مطرح می کنند، اما مقاومت به معنای فوکویی این 
است که همیشه سیاست به معنای کنش مبتنی بر قدرت 

بوده و هرگاه قدرتی ایجاد می شده در برابر قدرت، قدرت شکل 
می گرفته است. در فضای جمهوری اسالمی، مقاومت پاسخ در 
برابر قدرت محسوب می شود؛ یعنی بحث فوکو این است که 
این مقاومت است که جایگزین سیاست های قدرت شده است. 
قبل از انقالب این شعار چریک های فدایی بود که »می کشم 
می کشم آن که برادرم کشت«، اما شعار انقالبی های با محوریت 
امام این بود که »برادر ارتشی چرا برادرکشی؟«؛ بنابراین این 

شعار، طرف مقابل را در وضعیت استفهام قرار می داد. 
برابر  در  آرمانی  و  مفهوم هنجاری  نیز یک  اکبر«  »اهلل  مفهوم 
سیاست قدرت به کار گرفته می شد؛ بنابراین در این بحث مطرح 
می کند که ایران در برابر قدرت از گزینه مقاومت بهره می گیرد 
و کاری ندارد که مقاومتش فرهنگی است، اما به کار می گیرد که 
ماهیت مقاومتش ماهیت هنجاری دارد و ریشه های آرمانی و 
تاریخی دارد. قبل از انقالب این شعار چریک های فدایی بود که 
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تقسیم بندی کرد و هر یک نیز به فردی و جمعی قابل تقسیم 
است. معموالً در مباحث عمومی مقاومت، ما مقاومت را ذهنی و 

فردی بررسی می کنیم که کافی نیست. 
همه  باید  کنیم،  مقاومت صحبت  فرهنگ  از  می خواهیم  اگر 
سطوح را مدنظر قرار دهیم. همچنین بنا به فهمی که از مقاومت 
داریم، همراه با فشار و انفعال است و باید زاویه دیدمان را تغییر 
دهیم و بعد سلبی آن دیده نشود و بعد ایجابی مقاومت هم مورد 
توجه باشد و صرفاً به صور سیاسی و سخت بسنده نکنیم. ما 
خودشناسی اعتقادی سرزمینی نداریم و خودشناسی ها محدود 
و بدون بسط هستند و یکی از چالش های فرهنگ مقاومت این 

است که خودشناسی را نتوانسته سر و سامان دهد
در ذیل این بحث می توان از دید ذهنی و عینی آن را بررسی کرد 
که ابعاد آن ها خودشناسی است و بسیار چالش زاست. در واقع ما 
خودشناسی اعتقادی سرزمینی نداریم و خودشناسی ها محدود و 
بدون بسط هستند و یکی از چالش های فرهنگ مقاومت این 

است که خودشناسی را نتوانسته سر و سامان دهد. 
عالوه بر این می توان مقاومت عاطفی، سیاسی، 

اجتماعی، اعتقادی و ... را نیز داشت، اما به 
سرزمینی  و  علمی  مقاومت  می رسد  نظر 
اهمیت ویژه ای دارد. بحث درباره مقاومت 
نیاز به سه ضرورت دارد. ما نیازمند توسعه 
از  تا  هستیم  مقاومت  بحث  در  مفهومی 

حوزه مفاهیم سخت به نرم وارد شویم. 
نکته دیگر تغییر مقیاس از ملی به منطقه ای و 

همچنین ترمیم و تکمیل راهبرد از سیاسی نظامی به 
علمی فرهنگی و سرزمینی است. فرهنگ مقاومت به شدت 

نیازمند طراحی یک نقشه علمی مبتنی بر سرزمین های محور 
مقاومت است که در واقع ظرفیت انسانی و طبیعی که در این 
سرزمین ها وجود دارند، می توانند فرهنگ مقاومت را با پشتیبانی 
کامل به ارمغان بیاورند. سند 2۰۳۰ نیز نشان می دهد که ترسیم 
نقشه علمی یک ضرورت برای حاکمیت است که باید مبتنی 
بر داده های سرزمینی باشد، به ویژه سرزمین و طبیعی است که 
جمهوری اسالمی و فرهنگی مقاومت نیازمند این هستند که نقشه 

علمی مناسبی را طراحی کنند.
حسین بابایی مجرد

نباید میان خط مشی ها شکاف و تفاوت وجود داشته باشد. در 
نظام خلقت براساس آیه ۳ سوره ملک، اختالل و تفاوتی نمی بینید 
و خطی مشی نظام نیز باید این گونه باشد. دولت کل گرا متوقع 
نظام مندی در فرایند ها و یکپارچگی در برآیندهاست، اما آنچه در 
نظام حکمرانی کشور دیده می شود، فقدان نظام مندی فرآیندی و 
عدم یکپارچگی برآیندی است. شاهد مثال اول بی نسبت بودن 
خط مشی های عمومی با سیاست های کلی نظام )ابالغی رهبر 
معظم انقالب( و ابرخط مشی ها )مستفاد از قانون اساسی( است 

و گواه دومی اختالفی است که مشارب مختلف سیاسی و فکری 
بر توصیف با تفسیر برآیند ها دارد. 

یکی از علل مهم تفرق فرآیندی و تشتت برآیندی، شکاف میان 
خط مشی هاست مانند آنچه در حوزه برجام رخ داد و تفسیر ها 
متفاوت بود و باید آن را عالج کرد. علت عدم انسجام میان 
خط مشی ها فقدان بافت )پلت فرم( مشترک سیاسی است که از 
آن با عنوان دکترین یاد می کنند. دکترین به مثابه واسطه ای عمل 
می کند که فلسفه را به خط مشی ترجمه می کند. دکترین امر ذهنی 
را به عمل تبدیل می کند، از این رو آن را به مجموعه ای سازمان 
یافته درباره بهترین شیوه زندگی مردم و مناسب ترین ترتیبات 

نهادی برای جوامع ترجمه می کند. 
شهید صدر نیز دکترین را به نظام ترجمه می کند. مقاومت در 
لجبازی،  خیره سری،  به  امروز  جامعه  اثباتی  و  فکری  فضای 
کری خوانی، کل کل و ... یاد می شود یا گفته می شود انقالب را 
باید به سر عقل آورد؛ که باید این مفهوم تغییر یابد و 
به نظر می رسد مفهوم مقاومت دکترین مبنادار 

است.
اسالمی  جمهوری  دکترین های  از  یکی 
مقاومت است. دکترینی که خلل و فرج 
رو  این  از  می کند؛  پر  را  مشی ها  خط 
مفهومی سیاستی و علمی است. در حالی 
که از این مفهوم امروز در فضای فکری 
لجبازی،  خیره سری،  به  جامعه  اثباتی  و 
می شود  یاد   ... و  کل  کل  کری خوانی، 
به سر عقل  باید  انقالب را  یا گفته می شود 
آورد؛ که باید این مفهوم تغییر یابد و به نظر می رسد 
مفهوم مقاومت دکترین مبنادار است. این دکترین مبتنی بر مبانی 

مشخص از جمله مبنای انسان شناختی است. 
خط مشی های اقتصاد مقاومتی، فرهنگ مقاومتی و ... همه ناظر 
به دکترین مقاومت است و نخ تسبیح و عامل پیوند و نظام همه 
این سیاست های کلی، امر مقاومت است. براساس قرآن، کسانی 
می توانند مقاومت کنند که تثبیت یافته باشند. نظام جامعه ایمانی 
باید حفظ شود تا از رهگذر امر تثبیت، برای افراد حاصل شود. 
قوام جامعه ایمانی مقاومت ساز است. ملتی که فقیر نیست و 
ستون فقراتش آسیب دیده نیست، امکان مقاومت می یابد. ملتی 
که جیبش خالی است، زمین گیر می شود. این امر هم از لحاظ 

اقتصادی و هم فرهنگی مورد توجه است.
و  امکان  معنا،  فرهنگی،  مقاومت  علمی  نشست  متن:  منبع 
راهبرد ها، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی، پیاده شده در 

ایکنا، 8 مهر1398.

و  فکری  فضای  در  مقاومت 
اثباتی جامعه امروز به خیره سری، 
لجبازی، کری خوانی، کل کل و ... یاد 
می شود یا گفته می شود انقالب را باید 
به سر عقل آورد؛ که باید این مفهوم 
تغییر یابد و به نظر می رسد مفهوم 

مقاومت دکترین مبنادار است.
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سیدعلیحسینیواحمدعلیقانع
 | اعضایهیئتعلمیدانشگاهامامصادق

نشست

ماهیت و الزامت فقه مقاومت

که نسخ شده است هم بسیار کم است.
جهاد برای این است که یا مخاطب شما مسلمان شود یا اسیر 
و برده شود یا کشته بشود یا قانون اهل ذمه را بپذیرد. وقتی 
جنگ های رسول اکرم)ص( و امیرالمومنین)ع( را بررسی می کنیم 
می بینیم عموما دفاعی است. جنگ صفین، نهروان، بدر، احد، 
خیبر دفاعی بودند. در عین حال ما معتقدیم آن ها مجاز هستند 
جهاد ابتدایی داشته باشند. اگر شما به قرآن نگاه کنید، می بینید نام 
هیچ پیغمبری به اندازه حضرت موسی)ع( در قرآن نیامده است 
ولی ایشان هم در برابر فرعون فقط دفاع می کرد. ما مفهومی به 
نام دفاع فعال داریم. دفاع فعال یعنی اگر امروز دشمن را نزنیم، 
فردا او ما را می زند؛ یعنی شواهد نشان می دهد دشمن یک ماه 
دیگر به ما حمله کند. ما دفاع فعال را می پذیریم، ولی می گوییم 

اصل بر جهاد نیست.
مقدمه دوم این است که مقاومت باید معقول و منطقی عمل کند. به 
نظریه حضرت امام در قاعده فقهی تقیه نگاه کنید. می گوید معنای 
اینکه ائمه)ع( امر به تقیه کردند این است که اگر قدرت ندارید 

سیدعلی حسینی
اصل اولی و قاعده در باب جهاد و قتال، جنگ و حرب است 
یا صلح و همزیستی؟ دو نظر جدی در این رابطه وجود دارد. 
نظر فقهای اهل سنت این است که اصل بر جنگ و حرب است 
ولی نظر فقهای شیعه این است که اصل در عدم جواز قتال در 
زمان غیبت است. بله، در زمان معصومین، آن ها می توانند با توجه 
به علم غیب تصمیم بگیرند. وقتی از خلیفه دوم سوال کردند 
چرا »حی علی خیر العمل« را از اذان حذف کردی، گفت چون 
معنایش این است که بهترین عمل نماز است و اینطوری مردم 
به جهاد نمی آیند؛ لذا فتوا داد که بهترین عمل جهاد است. از آن 
زمان به بعد، به هر آیه ای می رسیدند که تصور می شد برخالف 
قتال و جهاد است، می گفتند این آیه با آیات قتال نسخ شده است. 
وقتی به کتب نسخ نگاه کنید می بینید اکثر آیاتی که نسخ شدند به 
وسیله آیات قتال نسخ شدند. این جریان ادامه یافت و کتاب ها 
نوشته شد. در مقابل، مرحوم علی اکبر غفاری بارها تاکید می کرد 
آیاتی که درباره جهاد است دو سه آیه بیشتر نیست و تعداد آیاتی 
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جنگ نکنید. امام می دیدند این آقایان قدرت ندارند، می خواهند 
بجنگند لذا جلویشان را می گرفت. بنابراین باید جهاد و مقاومت 
منطقی باشد، معقول باشد، بر اساس محاسبات باشد و در پایان 
مبتنی بر توکل و توسل باشد. نکته بعدی که خیلی کلیدی است 
خود بحث استقامت است. در جنگ حلوا پخش نمی کنند. جنگ 
سختی دارد، محاصره دارد، تحریم دارد، هجمه فرهنگی متواتر 
دارد. ایستادن در مقابل آن ها کار آسانی نیست و باید درد و رنج 
و سختی را با دل و جان خرید. نکته سوم این است که قرآن 
ِ َوالُْمْستَْضَعفِیَن مَِن  می فرماید: »َوَما لَُکْم اَل تَُقاتُِلوَن فِي َسبِیِل اهللَّ
َجاِل َوالنَِّساءِ َوالِْولَْداِن«، یعنی چرا در راه مردان، زنان و کودکان  الرِّ
مستضعف نمی جنگید؟ اینها چه کسانی هستند؟ »الَِّذیَن یَُقولُوَن 
الِِم أَْهُلَها َواْجَعْل لَنَا مِْن لَُدنَْک َولِیًّا  َربَّنَا أَْخرِْجنَا مِْن َهِذهِ الَْقْریَۀِ الظَّ
َواْجَعْل لَنَا مِْن لَُدنَْک نَِصیًرا«. توضیحات فراوانی در مورد این آیه 
وجود دارد، من به یکی اشاره می کنم. طبق نص این آیه کریمه 
جهاد قرآنی خودش را در یک کشور و منطقه به تنگنا نمی برد، 
بلکه هر جایی مردمان مستضعف شدند و گیر افتادند و آه و ناله 
مردم از ضربات شالق ستمگران به آسمان رسیده است، جهاد 
الزم است. پس این آیه، آیه کلیدی است. آخرین نکته اینکه در 
مقاومت توکل بر قادر متعال و جهاد با نفس، همزمان با جنگ 

حرف اول را می زند.
احمدعلی قانع

وقتی کلمه مقاومت بیان می شود، اولین چیزی که به ذهن می رسد 
نهضت های مقاومت در دنیا است. ما با این مسئله مواجه هستیم 
و در دهه اخیر این مسئله خیلی جدی شده است. گاهی این 
سوال مطرح می شود چرا باید در سوریه و لبنان و یمن بجنگیم؟ 
به چندین دلیل باید نسبت به نهضت های آزادی بخش که در 
مقابل مستکبرین ایستادند کمک کنیم. اول اینکه در قانون اساسی 
ما این مطلب آمده است و هر کشوری به قانون اساسی خودش 
متعددی  ادله  اساسی هم  قانون  اصل  عمل می کند. پشت هر 
وجود دارد. قانون اساسی ما کمک به نهضت های آزادی بخش 
را از جمله وظایف ما دانسته است. دوم اینکه در دنیا ظلم ها 
و ستم های فراوانی توسط مستکبرین انجام می شود ما مامور به 
رفع ظلم هستیم. هدف و مقصد پیامبران برقراری قسط و عدل 
است. هرجا حکومت هایی در مقابل قسط و عدل ایستاده باشند، 
انسان های مسلمان وظیفه دارند با او مقابله کنند. امیرالمومنین)ع( 
در وصایای خودش می فرماید: »کونا للّظالم خصماً و للمظلوم 
و  می برد  پناه  به خدا  دعاها  از  یکی  در  امام سجاد)ع(  عوناً«. 
می گوید از اینکه در حضور من مظلومی مورد تعرض ظالمی 
واقع شود و من سکوت کنم به تو پناه می برم. همچنین حدیث 
مشهوری از پیامبر)ص( که می فرمایند: »َمْن َسِمَع رجال ینادی یا 

لَْلُمْسلِمیَن َفَلْم یِجبُْه َفَلیَس بُِمْسلٍِم.
تعدادی از قواعد فقهی تصریح دارند که در راستای برقراری 
این  به  من  کنید.  کمک  مقاومت  محورهای  به  عدل  و  قسط 

قواعد اشاره می کنم. یکی قاعده امر به معروف و نهی از منکر 
َکاَة  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاُهْم فِي اْلَْرِض أََقاُموا الصَّ است. »الَِّذیَن إِْن َمکَّ
ِ َعاقِبَُۀ اْلُُمورِ«. یکی از  َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَْکرِ َوهلِلَّ
دالیل تشکیل حکومت اسالمی اجرای امر به معروف و نهی از 
منکر است. همچنین کمک به محورهای مقاوت مبارزه با ضرر 
قاعده الضرار هرگونه  منتفی است. طبق  و ضراری است که 
ضررزدن و ستم کردن ممنوع است. کمک به محورهای مقاومت 
هم در راستای اجرای قاعده الضرر است. همچنین کمک به 
محورهای مقاومت تعاون بر نیکی است و ترک فعل در جایی 
که انسان قدرت داشته باشد، معاونت در اثم و عدوان محسوب 
می شود؛ لذا اگر انسان ها قدرت و حکومت دارند ولی ظلم را 
تماشا کنند به »َوتََعاَونُوا َعَلی الْبِرِّ َوالتَّْقَوی« عمل نکردند و تعاون 

بر اثم و عدوان داشتند.
کمک کردن به گروه های مقاومت مصداق نفی سبیل کفار است. 
در دنیا آتش ها از سوی مستکبرین جهانی افروخته می شود. ما باید 
کاری کنیم که نفی سبیل تحقق پیدا کند و کافرین بر امت اسالم 
مسلط نشوند. اسالم مرز ندارد. ما تا حد امکان پیرو مرزهای 
جغرافیای هستیم ولی اسالم مرز نمی شناسد. خارج از همه این 
قواعد فقهی، در حقیقت ما داریم با حمایت از گروه های مقاومت 
از امنیت خودمان دفاع می کنیم و از دور با دشمنی که می خواهد 
امنیت ما را به خطر بیندازد مبارزه می کنیم. ما نباید بگذاریم دشمن 
به مرزها و خانه های ما نزدیک شود. بنابراین ما برای دفاع از 
محور مقاومت ادله محکم عقلی و شرعی و وحیانی داریم که 
برخی از آن ها را ارائه دادم. آقای حسینی در مورد بحث مقاومت 
و اینکه اصل بر جهاد است یا بر صلح است دو نظر را مطرح 
کردند ولی شاید نظر سومی هم وجود داشته باشد و آن اینکه 
اگر شرایط جنگ فراهم باشد اصل بر جهاد است، اگر شرایط 
صلح برقرار باشد اصل با صلح است و به طور کلی نمی توان 
اصلی تعیین کرد. بنده اعتقاد دارم اگر شرایط جهاد ابتدایی وجود 
داشته باشد میان زمان غیبت و حضور فرقی وجود ندارد. بنده در 
مطالعاتم به این نکته رسیدم که تفصیل میان زمان غیبت و حضور 
در اجرای احکام درست نیست و هر وقت شرایط اجرای احکام 

از جمله جهاد ابتدایی وجود داشته باشد احکام اجرا می شوند.
بحث مقاومت هم یک بحث قرآنی است، هم روایی است و 
هم می شود آن را در سیره ائمه)ع( دنبال کنیم. ائمه)ع( علی رغم 
عمل به تقیه فرمودند »ما منا اال مقتول او مسموم«. اهل بیت)ع( 
در شدیدترین زمان خفقان، امر به معروف داشتند. ما که به وجود 
امام زمان)عج( عقیده داریم باید بیشتر به مسئله مقاومت و صبر 
و استقامت رو بیاوریم و خود انتظار کشیدن همراه با مقاومت و 

انجام وظایف است.
الزامت فقه مقاومت، دبیرخانه  منبع متن: نشست ماهیت و 
همایش بین المللی مقاومت اسالمی در نظر و عمل در دانشگاه 

امام صادق)ع(، 2 آذر 1400.



د 
رص

ش 
زار

� گ
م 

ار
چه

ل 
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ی 00
/ د

34
ره 

ما
ش



69

حمید پارسانیا
پیشنهاد دوستان این بود که ما در ذیل نظریه جهان های اجتماعی به 
تحلیل موقعیت و جایگاه و نقش حاج قاسم سلیمانی در پیش و 
پس از شهادتش بپردازیم. زمانی که به زندگی شخصی یک قهرمان 
می پردازیم، محور گفتگوی ما به خصوصیات فردی و شخصی او 
باز می گردد. مثالی می زنم، ممکن است یک پزشک زندگی شخصی 
فردی را مد نظر قرار دهد، به گونه ای که تحوالت شخصیتی او در 
بعد جسمانی ثبت شود، هرچند مسائل پزشکی شخص نیز گاه از 
ابعاد اجتماعی فارغ نیست. و اینکه برخی بیمای ها به دلیل اپیدمی 
و بهداشت و دیگر مشکالت، بعدی اجتماعی پیدا می کنند و خب 
هیچکدام از وضعیت اجتماعی فرد منفک نیست. طی این روند باید 
از حوزه جسم بیرون رویم و به خلقیات روحی و روانی فرد بپردازیم 
تا به انسجام ببیشتری در وجه اجتماعی اش برسیم. زندگی افراد جدا 
از پیرامون و واقعیات اجتماعی نیست و اینها در خلقیات و منش ها 
و اخالق اشخاص نمود پیدا می کند و دوام می یابد. اما بحث ما از 
موضع کالن نگریستن است. چهارچوب نظری که پیشنهاد بود بحث 
جهان های اجتماعی است؛ به این معنا که زندگی اجتماعی افراد و 
جوامع در ذیل آرمان ها و معانی است که باهم ارتباط برقرار می کنند. 
اگر حوزه های معنایی با هم تفاوت هایی دارند و گاه دچار چالش 
هستند، این ناسازگاری ها به نحوی در عامالن این معانی که انسان ها 

هستند بروز می یابد. یعنی این حوزه های معنایی به نوعی معانی 
هویتی دارند. در ادامه باید گفت، این افق لوازمی را می خواهد که 
مربوط به معنا است و به اعتبار افراد تغییر نمی کند. انسان ها مختار 
هستند به چه حوزه ای عالقمند باشند، اما مختار نیستند وقتی که 
معنایی را برگزیدند ذات او را نپذیرند یا آن را عوض کنند. برخی 
از ارزش های اجتماعی و معانی، شبکه هایی را ایجاد می کنند و 
بخشی محوری تر هستند  و تعیین کننده ترند. برخی دیگر نیز با معانی 
مختلف سارزگار هستند . هر فرهنگ و جامعه را می توان مبتنی بر 
نوع معانی برگزیده شده تقسیم بندی کرد. حتی تحوالت اجتماعی و 
سیاسی باید ریشه در معنی عمیق داشته باشند. برخی معتقدند جهان 
مدرن مبتنی بر رویکرد معنایی است. جنبش های صرفا سیاسی و 
اقتصادی راهگشا نیست و بزرگان نیز به این روند معتقدند. در جهان 

اسالم آنکه بیشتر به این موضوعات توجه داشته فارابی است. 
برخی از ارزش ها و آرمان ها، مرزهایی را با خودشان دارند که فاقد 
ظرفیت گذر از قوم و جغرافیا و قبیله اند. مثال قوم یهود ارزش هایش 
را مختص به یک قوم می داند و حتی ممکن است تبلیغش را برای 
دیگران جایز ندانند. یا خون خواهی های قبیله ای به شکلی جای 
گسترش دارد، اما اساس آن زور و شمشیر و سلطه است. اما برخی 
رویکردها ظرفیتی وسیع تر دارند تا گسل های نژادی و زبانی و قومی 
و حتی فواصل تاریخی را درنورند. در این صورت امکان پیوند 

حمیدپارسانیاوحسیناکبری
 | عضوهیئتعلمیدانشگاهتهرانوعضومجمعجهانیبیداریاسالمی

نشست

قهرمان بدون مرز
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تاریخی وجود دارد و اگر آن حوزه عقلی باشد و جهان توحیدی 
باشد، نتایج مثبتی دربرخواهد داشت. مبنای دین اسالم نیز همین 
است. اسالم رویکردی را داشته که مرز و زبان نمی شناسد و هر قوم 
را فرصتی برای ظهور می دانسته است. این روند عمال تاریخی دارد. 
جهان غرب با رویکردی کامال دنیوی با همه لوازم و کسوت هایی 
که در درون داشته، غالب بوده است. غلبه اروپایی و غربی، میراثی 
است که با چند قدرت مرکزی اداره می شده و همه چیز را ذائل 
کرده و جمعیتی وسیع را به نام استعمار به خدمت گرفته است. 
این استعمار و سلطه تا به آنجاست که حامیان این روند، اربابان 
خارجی را صاحب می نامیده اند. در ادامه این رویه سلطه جویانه، 
خالفت عثمانی که در جنگ اول و پس از آن با فروپاشی مواجه 
شد، مرزهای ایران و بخش هایی از اروپا و آفریقا و عربستان را 
پوشش می داد و به مفاهیم اجتماعی که در ذیل ارزش های امت و 
ملت شکل می گرفتند، از اسالم خارج شد. احساس حقارت و بلکه 
تهدید و فاصله زیست کشورهای شمال و جنوب، همچنین نوع 
تعامل کشورهای مستعمره و به ظاهر استقالل یافته، با کشت و رشد 
غده ای سرطانی که قدس قبله اول مسلمین را تصرف کرده بود در 
یک جنگ شش روزه بخش وسیعی از مراکز مقاومت را به اسم های 
مختلف درهم ریخت و بخش هایی از صحرای سینا را تصرف کرد. 
به  دارد،  تاریخی  واقعیتی  که  اسالم  این وضعیت جهان  سپس 
فروپاشی منجر شد؛ چنان که الگوهای مقاومت نیز در کشورها رنگ 
و بوی حوزه های معنایی جهانی مدرن را به خود گرفت. مسلمانان 
دشمنان را بیرون می کردند و آن ها در دوباره وارد می شدند که همه 
اینها تقلیدی را منجر شد .شهید حاج قاسم سلیمانی فردی است 
که در چنین فضاهای اجتماعی زندگی کرده و در متن و بطن این 
مقاومت رشد کرده است. از سویی، مرزهای نظام معنایی اسالم 
مرزهایی است که زبان و قوم و قبیله نمی شناسد و تا انسان بودن 
)یعنی تا به آخر( پیش می رود. بخشی از نظام هستی نیست که در 
ذیل این حوزه معنایی هویت پیدا نکند و ارتباط انسانی ایجاد نکند. 
شهید سلیمانی، نه تنها تمام زندگی این جهانی را، بلکه جهان بعدی 
را معنا می کند و تحت تاثیر قرار می دهد. او حتی مرگ را  معنا می کند 
که به معنای زندگی است. این حوزه در معنا، )نه در کتاب و مکتب 
و نه در درس و نوشته و در فضایی انکارد شده( نه تنها پدیده ای 

تاریخی؛ بلکه مشق زندگی است. و شهید سلیمانی چنین است. 
او در مدرسه ای درس می خواند و کار می کند که امام عارفان )ره( 
مدرس آن است و به این ترتیب است که شهید ما الگو می گیرد 
و درس عرفان را می آموزد. وخب در زمان جنگ و دیگر وقایع 
نوجوانان بسیاری این مسیر را طی کرده اند و وصیت نامه هایی که 
از شهدا به جامانده گویای همه اینهاست. آن شهدا دوستان شهید 
سلیمانی بوده اند و همه این ها نشان دهنده امواج توحید است . شهید 
سلیمانی به افق معانی می نگریست و متعالی می شد. پس از ۱۴۰۰ 
سال باز هم حرکتی دیگر آغاز شد،  اما این بار با ذخایر عظیم تاریخی. 
البته که حضور نبی اکرم)ص( اعجاز الهی بود که افق را گشود، اما در 

امتداد آن افق بازگشتی هست و شهدای انقالب اسالمی طی روندی 
تاریخی به میدان آمدند. منظور این است خاطره نبی اکرم )ص( و 
ایجاد توحید، اینک در بخش های مختلف جهان اسالم و در ایران 
کشور شکل گرفت. هویت اقتصادی و سیاسی دیگر کشورها را 
نمی توان بدون نگاه به دیگر کشورها تفسیر کرد. انسان مدرن کسی 
است که عالم را عالمت و نشانه امری مقدس نمی داند، بلکه آن را 
ماده خامی می بیند که باید بر آن مسلط شود و در علوم های طبیعی 
و اجتماعی هم چنین است. بر همین اساس می توان گفت شهید 
حاج قاسم سلیمانی بیشترین تاثیر را بر امت اسالمی گذاشته است. 
این حرکت احساس می شد که نظم جهانی بدون مرز نوین باید به 
چالش کشیده شود و به موازات آن مواجهه ای در امتداد مرزهای 
ایران رخ داد و این جنگ هرساله دهه اول انقالب  را مسموم کرد. 

شهید قاسم سلیمانی در طی آن ده سال، کامال به بلوغ شخصیتی 
رسید و بعد هم در سه دهه بعد که مقاومت به اشکال دیگر ادامه 
پیدا می کند حضور پر رنگی در میدان مبارزه داشت. وقتی دشمنان 
نتوانستند درون مرزها را تصرف کنند، مسئله بیداری اسالمی جوانه 
می زند. آن جوانه در انقالب فرانسه در اروپا سرکوب شد و در منطقه 
نیز باید این اتفاق می افتاد و اینگونه شد که داعش شکل گرفت 
و مدینه تحریف توسط اهل نفاق ایجاد شد. منافق اعتقاد ندارد، 
اما پوشش می دهد و فریب می دهد و به این ترتیب به مدت سه 
دهه منطقه را درگیر کردند .اگر دشمنان بار قبل به اسم عرب و 
ناسیونالیسم منطقه را مورد هجوم قرار می دادند، اینبار به اسم اسالم 
در مقابل اسالم ایستادند تا مرزها را یکی کنند، اما شهید عزیز حاج 
قاسم سلیمانی در این میان، قهرمان فاضلی بود که راه دوستان 
شهیدش را ادامه داد. او چهل سال بار زندگی خودش را به دوش 
کشید و پیش رفت .صحنه ای که سلیمانی در آن قرار گفت، فراسوی 
مرزها قرار داشت و کانونی در مرکز رصد دشمن بود. دشمن مذکور 
این بار صدام و دیگران نبود، بلکه غرب بود و کسانی که با قدرت 
جهان در ارتباط بودند عملیاتی به دست نقطه مرکزی جهان نوین را 

مدنظر داشتند. این صحنه مواجه مرز نداشت.
اما  درست است که هر شخص در هرتاریخی متولد می شود، 
وقتی اوج می گیرد،  مرز تاریخ و جغرفیا را در می نوردد و این اوج 
معرکه ای است که رخ می دهد. این اتفاق نشانه حیات فعالی است 
که در سطح جهانی مدعیات و مطالبات دارد. البته تعبیر قرآن این 
است که در صحنه های نزاع به شما و دشمن آسیب می رسد و قرار 
نیست با اعجاز الهی اتفاقی بیفتد، اما با امداد الهی امکان پذیر است. 
این رحمت رحیمه مختص به مومنین است که یک نفر در برابر هزار 
نفر بایستد و این روند و اتفاقات پیرامون آن بارها در زندگی شهید 
سلیمانی رخ داده است. نام و یاد شهید سلیمانی پس از شهادت از 
آنچه که قبل شهادت وجود داشته، کمتر نیست. او یکی از ایام الهی 
است. یوم گاهی است که حقیقت بروز پیدا می کند و شهادت مومن 
جایگاه طلوع است و ذکر یاد الهی معنا و حیات است. حق با گفتگو 
ظاهر می شود و اگر ما هم سکوت کنیم، حق باقی می ماند تا در ادامه 
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نسلی بیاید که خدا آن را دوست داشته باشد. با توجه به همه این ها 
حرکت مجدد انقالب توسط نسلی انجام شد که به آیات قرآن اعتقاد 
داشتند. مقاومت برای هر چیزی بر این اساس است که پیوندی بین 
شخص مقاوم و اتفاق برقرار شود، لذا تصویر و تصور کافی نیست 
و دلبستگی نیز کافی نیست. مقاومت درباره چه چیزی و برای چه 
چیزی تعیین کننده است؟ زمانی که به موردی دلبسته شدید در قابل 
اتفاقات مقاومت می کنید. حاج قاسم برای چه مقاومت کرد؟ برای 
هرچه که به او ایمان و عشق داشت. این راز مسئله است. او برای 
عزت جهان اسالم و خدمت به بندگان خدا در سطح وسیع و عزت 
مسلمانان در برابر کسانی که مردم و اسالم را به اسارت می گیرند 
و اهانت می کنند، ایستادگی کرد. همه اینها به تبع عشقش به اسالم 
بود. این عشق برای او نیرو بخش و ظرفیت آفرین است. عشق به 
خداوند عشق به تمام عالم است و حاج قاسم سلیمانی خودش را 
تسلیم در برابر این مهم می دانست. او خودش را اینگونه در خدمت 
خدا و بنده خدا و توحید قرار داد و همین باعث الگو شدن او میان 

مردم است. اسوه شدن یعنی همین. 
حسین اکبری 

در جنگ ارزش ها احیا شد و امثال همت ها و باکری ها و سلیمانی ها 
تربیت شدند و با نظام سلطه مبارزه کردند. آمریکا در بحث شوروی 
نیز همین قصدی داشت. آن ها عراق را سال 2۰۰۳ اشغال کردند 
تا عالوه بر سلطه، منابع و ذخایر اسالم را مورد استفاده قرار دهند 
که الحمداهلل مقاوت در عراق شکل گرفت و آمریکایی ها در ادامه 
ترجیح داندند از عراق خارج شوند؛  در حالی که میلیاردها دالر هزینه 
کرده بودند. یعنی عراق به همین اندازه اهمیت داشت که به جای 
سه بار بازسازی آمریکا در عراق هزینه کنند تا جهان را به سلطه در 
آورند. سال 2۰۱۱ خروج آمریکایی ها با تدبیر اوباما اتفاقی را رقم زد. 
شکست آمریکا باعث قدرت جبهه مقاومت شد. اگر سلطه جویان به 
لبنان حمله نمی کردند، ما حزب اهلل قدرتمندی نداشتیم و در فلسطین 
نیز همین بود. اگر فشار آمریکا نبود و جنگ نبود، قدرت مقاومت 
در کشور شکل نمی گرفت. در افغانستان نیز این اتفاق افتاد و باعث 
قدرت گرفتن مقاومت اسالمی شد. همان جایی که آمریکا اشغال 
کرد، آمدند و آداب مردم را نادیده گرفتند و مقاومت شکل گرفت 
و در ادامه همان مقاومت به قدرتی منطقه تبدیل شد. سپس داعش 

را آورند تا مسلمانان را درگیر کنند و نظام سلطه به اهدافش برسد.
نظام سلطه در مقابل مقاومت شکست خورد و حتی جریان داعش 
نیز به دست سلیمانی به شکست دچار شد. اگر ایستادگی نبود 
آمریکا بدون هیچ مقاومتی در دنیا جنایت هایی را مرتکب می شد. 
داعش اگر حاکم می شد جهان اسالم امنیتی نداشت. بنا به همه 
اینها اگر امروز بگوییم جهان امنیتش را مدیون شهید قاسم سلیمانی 
است، کامال درست است. آمریکا فکر می کرد با شهادت سلیمانی 
حرکت مقاومت را کنترل و مهار کند. ترامپ سابقه سیاسی نداشت 
و پیش از ریاست جمهوری اش، حداقل یک سخنرانی سیاسی از او 
ندیدیم؛ زیرا مسئوالن آمریکا نظرشان این بود که اقتصاد کشورشان 

در حال فروپاشی است و خب ترامپ را برای همین آورند تا از 
بحران اقتصادی جلوگیری کنند که البته در ابتدا موفق بودند. ترامپ 
که قدرت و توان سیاسی نداشت پس از رییس جمهور شدن، بازی 
دست صهیونیست شد و در عمل نوسانات ایشان، گویای همه چیز 
است. تعداد دروغ های ترامپ هم آماری نجومی است، زیرا فردی 
گوش به فرمان بود. ترامپ نتیجه ای نگرفت و برای رای دور دوم 
ریاست جمهوری و تامین البی صهیونیست ها دست به شهادت 
سلیمانی زد. بعد از این اتفاق مردم عراق تصمیم گرفتند آمریکایی ها 
را از کشورشان خارج کنند. آمریکایی ها فکر می کردند، عراقی ها از 
آن ها راضی هستند و اعالم کردند طرفدران آمریکا به خیابان بیایند 
اما حتی هزار نفر هم به خیابان نیامدند. وقتی مقاومت فراخوان داد، 
نشان داد تصور ترامپ درباره قدرت پیدا کردن آمریکا در منطقه غلط 
بوده است. دو روز گذشت و بیش از یک میلیون عراقی در سالگرد 

شهید سلیمانی و ابومهدی مهندس به میدان آمدند.
پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی حوزه مقاومت ثبات دارد. اگر 
کسی به یمن و فلسطین هم کمک نکند، مقاوت آن ها به توانمندی 
و پایداری رسیده و همه می توانند به تنهایی مقابل اسراییل و آمریکا 
بایستند. جمهوری اسالمی نیز قدرت خود را حفظ کرده و اگر 
پیوندی برقرار شود، تهدیدها نتیجه نخواهد داد. پس از شهادت 
سلیمانی و المهندس، امروز اراده مقاومت به مراتب قوی تر از قبل 
است و همچنان شاهد افول آمریکا و صهیونیت هستیم . وقتی کلمه 
حاج قاسم را به کار می بریم، باید نقش والیت فقیه و رهبری را مورد 
توجه قرار دهیم. فرهنگ حاج قاسم بر اساس اسالم و وقایع عاشورا 
و کربال است. والیت فقیه چنین قدرتی را به وجود آورده و ایشان 
می گفت هر وقت کم آوردیم از حرفهای رهبر حکیم انقالب استفاده 
خواهیم کرد. به نظرم اگر انسان اخالص داشته باشد و والیت مداری 
را اساس کارش قرار دهد و تئوری های امام)ره( را بپذیرد، می تواند 
به حاج قاسم تبدیل شود و کار سختی هم نیست. حاج قاسم از 
تمایالت دنیوی عبور کرده بود و از فرمان رهبری تبعیت کرده بود 
و همه می توانند چنین باشند. اگر بگوییم مثل حاج قاسم نداریم، اما 

انسان هایی داریم که به مسیر او و تداومش معتقدند. 
بحث اخالص حاج قاسم زبان زد بود و ملموس، لذا به تاریخ و 
تحلیل نیاز ندارد. شجاعت و تدبیر حاج قاسم نیز زاییده اخالص 
اوست. او مرگ را به راحتی کشته بود و ترس را به چالش کشیده 
بود. اگر فردی چنین باشد شکست ناپذیر است. در کنار اینها 
صداقت ایشان حتی با دشمن مشخص بود. او قدرت خدا را در 
کنار خودش می دید و دشمنان نیز به صداقتش اعتراف می کنند. همه 
اینها عقبه ای دارد و بر اساس مکتب است. حاج قاسم والیت مدار 
بود و بی نظر مقام معظم رهبری کاری نمی کرد. او عطش شهادت 

داشت و گمشده ای داشت. 
منبع متن: »قهرمان بدون مرز«، روز پنجشنبه 18 دی ماه به 
همت دانشگاه باقرالعلوم )ع( دفتر تبلیغات اسالمی، پیاده شده 

در خبرگزاری ایلنا.
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محمدامین احمدی
راجع به نظریه مقاومت عاری از خشونت، بنده این نظریه را ذیل 
سه جزء توضیح می دهم: اول معرفی نظریه، دوم پیش فرض مهم 
این نظریه، سوم پاسخ به مهم ترین سؤالی که در ارتباط با این 

نظریه وجود دارد.
* معرفی نظریه

در بخش نخست، در حقیقت دو باب این نظریه این است که با 
تکیه بر یک نیروی بسیار عظیم و قدرتمندی که در وجود انسان 
هست و آن مقاومت عاری از خشونت است، با اتکا بر این نیرو 
ما می توانیم برای عدالت، برابری، صلح و آزادی مبارزه کنیم و 
بی نیاز از هر گونه جنگ و خشونت باشیم. یعنی در واقع با اتکا 
بر این نیرویی که در وجود انسان نهفته است، ما می توانیم حتی 
خود را از بزرگترین نیروی نظامی و از هر گونه ابزار جنگی 
بی نیاز  می تواند  اساساً  بشر  کنیم.  بی نیاز  و خشونت و جنگ 
از هرگونه خشونت و جنگ شود، چه در مقام دفاع از کشور 
خودش، مثاًل اگر یک کشوری بنا است تحت اشغال یک قدرت 
خارجی دیگری قرار بگیرد، با استفاده از این نیرو می تواند نیروی 
اشغال گر را شکست بدهد، احتیاج به ابزار جنگی و استعمال ابزار 

جنگ و خشونت ندارد. بدانید که اگر خواسته باشد برای صلح، 
عدالت و آزادی مبارزه کند، با استفاده از این نیرو می تواند قدرت 
و رژیم سرکوب گر را هرچقدر بیرحم باشد، وادار به تسلیم و 
عدم خشونت بکند، نه اینکه او را شکست بدهد، در واقع او 
را وادار کند که این حقیقت را بپذیرد و دست از خشونت و 

سرکوب بردارد، به نوعی اجماع و توافق با دیگران برسد.
این نیرویی است که در انسان هست. خالصه اینکه با استفاده از 
این نیرو ما از هرگونه جنگ و خشونت بی نیاز می شویم، در هر 
عرصه. یعنی در هیچ عرصه ای ما احتیاج به جنگ و خشونت 
نداریم، فقط کافی است که این نیرو را کشف کنیم، شناخت 
کافی از این نیرو پیدا کنیم و این نیرو را به درستی به کار بگیریم؛ 
یعنی تکنیک ها و فنون مناسب را کشف کنیم که چگونه از این 
نیرو استفاده کنیم و با استفاده از این نیرو از هرگونه جنگ و 
خشونت بی نیاز شویم. )مدعای اصلی این نظریه این است(. مثاًل 
گاندی گفته است اگر احیاناً ژاپن می خواست هند را تحت اشغال 
نظامی قرار بدهد و دربیاورد، مردم هند می توانند ژاپن را بدون 
استعمال هیچ گونه نیروی نظامی ای وادار کنند که دست از اشغال 
هندوستان بردارد. بسیار ساده توضیح می دهد. چگونه؟ به این 

 محمدامیناحمدیوآرشنراقی    
 |  عضوهیاتعلمیدانشگاهابنسینایافغانستانوپژوهشگرفلسفهودین

نشست

 مقاومت عاری از خشونت
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ترتیب که وقتی که نیروی اشغالگر وارد خاک هندوستان می شود، 
مردم هندوستان کافی است این اصل را به کار بگیرند، اصل 
عدم پیروی؛ یعنی از هیچ گونه فرمانی که حکومت اشغالگر صادر 
می کند، پیروی نکند، با عدم پیروی از هر فرمانی که حکومت 
اشغالگر صادر می کند، با عدم پیروی و عدم همکاری)هرگونه 

همکاری( مطلق همکاری با نیروی اشغالگر ممنوع شود.
اگر یک ملت تصمیم بگیرد که با عدم پیروی از فرامین نیروی 
اشغالگر و با عدم همکاری، می تواند نیروی اشغالگر را شکست 
بدهد. مثاًل اگر نیروی اشغالگر ژاپنی در جنگلی راه خود را گم 
کرده باشد، به خاطر انسانی می شود راه را به او نشان داد، اما اگر 
در جایی نان، آب، غذا بخواهد که نوعی همکاری در جهت 
جنگ محسوب می شود، می شود آب و نان نداد، هیچ گونه آب و 
آنان نه داد و نه فروخت؛ یعنی عدم همکاری مطلق. اگر نیروی 
اشغالگر از مردم بخواهد که نان و آب را به اجبار از آن ها بگیرد، 
اینها می توانند به قیمت جانشان مقاومت کنند، چون در اینجا 
پیروی از حقیقت مهم است. به قیمت جانشان مقاومت می کنند 
و آب و نان به اشغالگر نمی دهند، در نتیجۀ عدم همکاری مطلق، 
با این سؤال مواجه  نیروی اشغالگر شکست می خورد. طبیعتاً 
می شود که آیا هزینه انسانی مقاومت، باال نخواهد بود؟ جواب 
این نظریه این است که نه؛ نسبت به جنگی متعارف، هزینه های 
انسانی این نوع مقاومت به مراتب کمتر است ممکن است یک 
سوم یا یک چهارم یا حتی یک پنجم آن هزینه را داشته باشد. 
در جنگ متعارف ممکن است جان میلیون ها انسان را از دست 
بدهید و شهرهای بسیاری خراب و ویران شود و مردمان بسیاری 
آواره شوند، اما در این نوع از مقاومت شما با کمترین هزینه طرف 

مقابل را وادار می کنید که حقیقت را بپذیرید.
 نکته اول

نکته اساسی و مهمی که در این نظریه وجود دارد این است که 
ما در واقع، دشمن را نابود نمی کنیم، هدف نابودی دشمن نیست، 
هدف اساسی نابودی و از میان بردن نفرت، کینه و دشمنی است، 
دشمنی را از بین می بریم نه اینکه دشمنی را از بین می بریم. در این 
نظریه اساساً چیزی به نام دشمن وجود ندارد، هیچ کسی دشمن 
کسی دیگر نیست، هیچ انسانی، دشمن انسان دیگر نیست، همۀ 
انسان ها در حقیقت انسانی با هم شریکند و از منافع مشترک 
برخوردار می باشند. بنابراین مهم ترین ابزار این روش از مبارزه 
این است که شما ذره ای از خشونت در حد یک تاکتیک، به کار 
نمی برید، اگر ذره ای از خشونت درحد تاکتیک به کار بردید، 
به معنای شکست این روش است. اگر این روش جواب نداد، 
ناشی از این است که شما خشونت را در واقع، در روش خود 
به کار برده اید ولو در حد یک تاکتیک. بنابراین خشونت اساسًا 
در این روش، روشی اشتباه محسوب می شود که ما را نمی تواند 
به حقیقت یا به آن هدف عالی انسانی برساند. در واقع مدعای 
این نظریه این است که روش های نادرست و ناصواب هیچگاه 

منتَج به نتیجۀ خوب نمی شود، مدعای این نظریه این است که 
خشونت اساساً اشتباه است، مخالف با حقیقت اخالقی و انسانی 
انسان می باشد، بنابراین از راه خشونت ما به هیچ وجه نمی توانیم 
به هدف مطلوب انسانی نائل شویم، یک وسیلۀ نادرست ما را به 
هدف درست رسانده نمی توند. بنابراین اساساً اشتباه است. پس 
ما برای استفاده از این روش هیچگاه ولو در حد یک تاکتیک از 

خشونت استفاده نکنیم.
نکته دوم

نکته دوم این است که در  استفاده از این روش، نباید طرف خود 
را تهدید کنیم، تهدیدآمیز نباشد، به مجردی که تهدید آمیز شد، ما 

از جادة »مقاومت عاری از خشونت« خارج شده ایم.
نکته سوم

نکته سوم این است که ما به هیچ وجه ما نباید از زبان تحقیر 
استفاده کنیم، مفهوم »انسان زادایی« همین جا به کار گرفته می شود، 
ما نباید از مخالف خود »انسان زدایی« کنیم، مثاًل برچسب بزنیم، 
برچسب هایی مانند اینکه فالنی برای مثال وحشی است، »دشمن 
وحشی ما«. از کلمۀ وحشی و واژه هایی از این قبیل استفاده کنیم. 
برچسب هایی از این نوع که مقام انسانِی مخالف ما را در واقع 
تقلیل می دهد، اینها انسان زدایی محسوب می شود، پس از این 

روش نباید استفاده کنیم.
انسانی که  ما می خواهیم وجدان  که  این است  اساسی  هدف 
حقیقت مشترک میان ما و مخالف ما است، آن وجدان انسانی 
را در وجود مخالف خود در واقع بیدار کنیم، یا وجدان انسانی 
عموم جامعه را در حول اهداف عالی بیدار کنیم، متحد کنیم. چون 
هدف اساسی، »بیدارسازی وجدان انسانی« و تکیه بر حقیقت 
مشترک است، بنابراین نباید انسان زدایی صورت بگیرد و در این 
راستا است که چون تهدید و تحقیر و خشونت نباید وجود داشته 
باشد، در این روش از مبارزه هیچ گونه ضرر و خطری مخالف را 
تهدید نمی کند، یعنی ما می توانیم به مخالف خود اطمینان خاطر 
بدهیم که هدف اساسی ما، ضربه زدن، تحقیرکردن و واردکردن 
ضرر به او نیست، بنابراین مخالف ما از آینده خود و روش مبارزة 
ما مطمئن است که آسیب و ضرری به او نمی رسد، پس در واقع 
ما مخالف خود را وادار می کنیم که با هم مشکل مشترک داریم 
و مشکل مشترک ما راه حل مشترک دارد، در نتیجه در صدد 
یافتن راه حل مشترک باشیم تا مشکل مشترک خود را حل کنیم. 
سرنوشت مشترک داریم، مشکل مشترک داریم، و این مشکل 
مشترک ما، راه حل مشترک دارد پس باید راه حل مشترک را 
پیدا کنیم تا با منافع و نیازهای اساسی انسانی مشترکی که داریم 
آن ها تأمین شود و براورده شود. هدف این است و چون هدف 
این است، ما می توانیم پیشاپیش نوعی اطمینان خاطر را به طرف 
مقابل خود تلقین کنیم که او در اثر ترس در مقابل ما مقابله نکند.
یکی از نکات اساسی ای که در این کتاب اشاره شده است راجع 
به مبارزات گاندی ای است که دلیل اینکه گاندی توانست و ملت 
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هند توانست بریتانیا را شکست بدهد این بود که با استفاده از 
این روش، دو چیز برای بریتانیا محرز و مسلم شد: اول اینکه 
حکومت کردن بریتانیا با این مقاومت ها و نافرمانی های مدنی  
و مقاومت های عاری از خشونتی که مردم هند تحت رهبری 
گاندی انجام می داد، ادامۀ حکومت بریتانیا بر هند ممتنع شد و 
امتناع پیدا کرد و به امر ناشدنی تبدیل شد، یعنی وجاهت اخالقی 
خود را از دست داد. چون مفهوم اساسی حکومت این است که 
فرمانبرداری وجود داشته باشد، حکومت یعنی اینکه شما  قوانین 
وضع می کنید، و قوانین خود را اجرا می کنید و مردم از قوانین 
شما اطاعت و پیروی می کنند. وقتی که یک نافرمانِی وسیعی 
صورت می گیرد و یک عدم همکاری بسیار گسترده و وسیع 
صورت می گیرد، اساساً مفهوم حاکمیت معنا و مفهوم خود را 
ندارد.  نام حاکمیت وجود  به  دیگر چیزی  می دهد،  از دست 
بنابراین حکومت کردن در این جو و فضا ممتنع می شود و امتناع 
پیدا می کند. گاندی با استفاده از ابزار عدم خشونت، کاری کرد 
که تداوم حکومت بریتانیا بر هند آن زمان، به یک امر ممتنع و 

ناشدنی تبدیل شد. 
مطلب دوم اینکه بریتانیا تحقیر نشد، یعنی بریتانیا می توانست 
بدون اینکه تحقیر شود، ضرر ببیند، محترمانه هندوستان را ترک 
کند. اینکه بریتانیا تحقیر نشد در مبارزات مردم هند، باعث شد 
که هند و بریتانیا بعد از چند سال به دو ملت متحد و دوست و 
همکار تبدیل شود، نه به دو دشمن متخاصم. خصومت میان هند 
و بریتانیا تداوم تاریخی پیدا نکرد، ادامه پیدا نکرد، علتش چه بود؟ 
علت اساسی اش این بود که گاندی و ... بریتانیا را تحقیر نکرد، 
یعنی شرایطی را به وجود آورد که از یک سو تداوم حاکمیت 
بریتانیا بر هند ممتنع شده بود و از سوی دیگر، بریتانیا می تواند 
محترمانه و بدون احساس کمترین تحقیر هندوستان را ترک کند، 
استقالل هندوستان را به رسمیت بشناسد. بنابراین تداوم همکاری 
میان دو ملت بعد از مبارزات استقالل طلبانه ممکن شد و بریتانیا 
و هند بعداً به دو دوست متحد و همکار تبدیل شد.بنابراین از 
این جهت است، با استفاده از این وجوه و این اهداف و روش ها 

است که این نوع از مبارزه می تواند به موفقیت بینجامد.
نکتۀ بسیار مهم دوم که می تواند نظریه را روشن تر بسازد این 
است که ما باید خشونت را درجه بندی بکنیم. به اعتقاد نویسنده 
کتاب سه درجه از خشونت وجود دارد، به تناسب سه درجه از 

خشونت ما می توانیم از سه روش استفاده کنیم.
به  طرفین  هنوز  که  است  حاالتی  خشونت:  نخست  درجه 
درجه ای نرسیده اند که به یکدیگر برچسب بزنند و مثاًل بگوید 
»مزدور بیگانه، مزدور دشمن، جاسوس« عناوینی از این نوع را 
نثار همدیگر نمی کنند، صفاتی مثل وحشی واز این قبیل را به 
هم نمی گویند. صرفاً نوعی اختالف و تضاد منافع وجود دارد. 
این اولین مرحلۀ از خشونت است. ایشان توصیه می کنند قبل از 
اینکه این خشونت شدت پیدا کند و به درجه ای برسد که طرفین 

بر همدیگر برچسب بزنند و در واقع شروع کنند به انسان زدایی 
از همدیگر، قبل از اینکه به این مرحله برسند، از طریق مذاکره 
منازعه حل شود. نوعی اختالف نظر و منازعه وجود دارد، بنابراین 
ما از طریق مذاکره می توانیم، منازعه را حل کنیم. به حل منازعه 
دست پیدا کنیم. این اولی مرحلۀ از این روش است که کوشش 

به حل منازعه کنیم.
درجه دوم از خشونت: اگر دیدیم منازعه شدت پیدا کرد، از این 
درجه خارج شد، مثاًل برچسب ها شروع شد به همدیگر برچسب 
می زنند و می گویند جاسوس است، مزدور دشمن است، تحریف 
شده توسط دشمنان خارجی است و عناوینی از این قبیل استعمال 
می شود، در آن صورت مرحلۀ دوم از مبارزه شروع می شود که 
آنجا ما برای اینکه با خشونت مبارزه کنیم، از روش مقاومت باید 
استفاده کنیم، مقاومتی که بر خشونت استوار نیست. مثاًل همین 
عدم همکاری و نافرمانی مدنی که قباًل اشاره کردیم. همۀ اینها 
در این مرحله استفاده می شود، آن هم به اشکال مختلف. باید 
تناسب را رعایت کرد؛ یعنی نمی شود از اول سراغ نافرمانی یا عدم 
همکاری رفت، باید نخست از مراحل اولیۀ در مقاومت استفاده 

کرد و به تدریج باال رفت.
از  حدی  به  خشونت  است  ممکن  خشونت:  از  سوم  درجه 
سرکوب و بی رحمی برسد که مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی و 
عدم همکاری جواب نمی دهد. مثاًل می توان آلمان نازی را مثال 
زد یا رژیم هایی که در منطقه وجود دارد که سطح خشونت باال 
است. در این حالت می گویند مقاومت  هایی از این نوع ممکن 
است جواب ندهد، در این مرحله، ما باید به یک مرحله ای در 
واقع باالتر از عدم همکاری و نافرمانی احتیاج داریم، آن مرحله، 
است  ممکن  فداکاری  بدون  ما  آن حالت  در  است.  فداکاری 
نتوانیم خشونت را کنترل کنیم و صلح و عدالت را محقق کنیم 
و طرف خود را وادار کنیم که حقیقت را بپذیرد. سات یاگ راها 
به معنای پیروی فعال از حقیقت است. شما حقیقت را تشخیص 
می دهید که در تحت هر حالت، تحت هر شرایطی پیروی فعال از 
حقیقت را کنار نمی گذاریم و به هیچ قیمتی، حقیقت کنار گذاشته 
نمی شود. پیروی فعال از حقیقت ایجاب می کند در مراحل بسیار 
حاد، ما مجبور می شویم برای حقیقت خود را قربانی کنیم، از 
خود فداکاری نشان بدهیم. فداکاری به این معنا است که رنج 
را بر خود تحمیل می کنیم، خود تحمل رنج می کنیم بدون اینکه 
رنج را بر دیگران، حتی بر دشمن و مخالف خود تحمیل کنیم. 
رنج را بر مخالف خود تحمیل نمی کنیم، او را نمی کشیم، به او 
ضرر و آسیب جسمانی نمی زنیم، اما به جای اینکه بر مخالف 
خود آسیب جسمانی برسانیم یا مثاًل گوشه ای از وزارات دولتی 
را خراب کنیم، یک مؤسسه یا پایگاه پلیس یا ارتش حمله کنیم، 
خودمان را قربانی می کنیم، مثاًل روزه می گیریم، روزه شدید از 
نوع روزه ای که مثاًل تا دم مرگ باشد، یا مقابل نیروهای مسلحی 
که علیه ما می خواهند ما را سرکوب کنند، سینه سپر می کنیم. سینه 
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سپر می کنیم ممکن است کشته شویم، ده نفر، سی نفر، دویست 
نفر، هزار نفر کشته شود، ولی این هزار نفری که کشته می شود 
مقاومت را ادامه می دهد پیروی فعال از حقیقت را ادامه می دهد، 
کوتاه نمی آید، این باعث شکست طرف مقابل می شود، ولی 

هزینه این فداکاری به میزان جنگ متعارف نمی رسد. 
در جنگ جهانی دوم، دو میلیون انسان کشته شد، حداکثر تلفاتی 
که در فداکاری هست هزار نفر است بیش از هزار نفر نمی رسد، 
با هزار نفر شما می توانید به عدالت و آزادی و برابری برسید تا 
خشونت را از بین ببرید. این تئوری است. پس پیروی فعال از 
حقیقت یعنی مبارزة مبتنی بر عدم خشونت، مستلزم فداکاری 
هست، ما باید فداکاری کنیم آمادة فداکاری باشیم. یک سال 
است به این مسأله فکر می کنم که »چرا گاندی به امام حسین)ع( 
توجه داشته است؟ چرا از امام حسین)ع( در آثار و نوشته ها 
می کنم  فکر  من  است؟«  برده  نام  خودش  سخنرانی های  و 
»سات یاگ راها« ]پیروی فعال از حقیقت[ به نوعی می تواند در 
حادثۀ کربال معنا و مفهوم داشته باشد، به این معنا که امام حسین)ع( 
نمی خواست بجنگد. تاریخ را مرور کنیم به این معنا نبوده که امام 
حسین قصد جنگیدن داشته باشد. قصد جنگیدن و ضرر زدن 
به مردم کوفه و شام و مخالف خود را نداشته است، همیشه از 
جنگیدن ابا می ورزید، اما فداکاری را تحمل می کند. فداکاری را 
بر خود تحمل می کند و این می تواند نمونه ای از »سات یاگ راها« 
]پیروی فعال از حقیقت[ باشد، »سات یاگ راها«یی که باید انسان 

تحمل کند تا به آزادی و عدالت برسد.
* پیش فرض مهم نظریه

چرا  چیست؟  نظریه  این  پیش فرض  که  است  این  دوم  نکته 
بسیار  روش  می تواند  روش  این  که  است  مدعی  نظریه  این 
موفقیت آمیزی باشد؟ خوب باشد، اخالقی باشد انسانی باشد؟ 
پیش فرضش چیست؟ پیش فرض مهمش این است که حقیقت 
مسلم بر عالم، انسان و بر جهان، را نیروی عدم خشونت تشکیل 
می دهد نه خشونت. علم جدید، مثاًل از تنازع بقا نام می برد که گویا 
نوعی خشونت وجود دارد، بر اثر تنازع بقا است که حیات تداوم 
پیدا کرد و به اصطالح انتخاب های بهتر و بهترین ها باقی ماند، 
یک نوع انتخاب شکل گرفته است. یا هابز می گوید »انسان گرگ 
انسان است«. یا از نگاه علم جدید، جهان از هم گسیخته است، 
از اجزاء و ذراتی که با هم ارتباط ندارد تشکیل شده است نوعی 
گسیختگی میان اینها حاکم است. تمدن جدید و دانش جدید باید 
بر نوعی خشونت و نوعی قدرت تهدیدکننده استوار است اصل 
را بر خشونت می بیند، اصل را بر این می بیند که چنگال طبیعت 
خونین است؛ اما ایشان معتقد است که نه؛ حقیقت اصلی عالم، 
 حقیقت عالی عالم در واقع یک واقعیت بنیادین و عالی است که 
متحدکننده است، همۀ انسان ها را و همۀ عالم را به همدیگر ربط 
و ارتباط می دهد، ازهم گسیخته نیست. مدعی است دانش جدید 
هم آهسته و پیوسته در واقع این مدعا را تأیید می کند. مثاًل به 

اعتقاد ایشان، نظریۀ نسبیت انیشتین یا کوانتومی دیدن عالم، این 
حقیقت را تأیید می کند که عالم مجزای از یکدیگر نیست، اجزای 

عالم به همدیگر یک نوع پیوستگی دارند.
با هم مشترک اند، هر  انسان ها در یک حقیقت عالی  بنابراین 
انسان از وجدان انسانی برخوردار است، هیچ انسانی نیست که 
باشد، حتی خونخوارترین آدم، حتی  انسانی  از وجدان  خالی 
شکنجه گران بسیار بی رحم که شکنجه می کنند، هم از نوعی 
وجدان برخوردارند. پس ما کوشش کنیم که این حقیقت را در 
وجدان انسان ها بیدار کنیم. چون این حقیقت مشترک وجود دارد، 
بنابراین در نتیجۀ مقاومت عاری از خشونت می توانیم انسان ها 
را در محور عدالت و آزادی و برابری متحد کنیم و یک قدرت 
بزرگ تشکیل بدهیم که بیرحم ترین انسان ها هم در مقابل آن در 
نتیجه تسلیم شود، یعنی حقیقت را بپذیرد نه اینکه شکست را 
بخورد. چون در این نظر، مقوله ای به نام شکست وجود ندارد. 
مقوله ای به نام از میان رفتن وجود ندارد، او فقط باید حقیقت را 

قبول کند که حقیقت چیست.
* مهم ترین سؤال این نظریه

مهم ترین سؤالی که وجود دارد این است که آیا مقاومت عاری 
از خشونت در برابر رژیم های ستمگر مثاًل آلمان نازی، جواب 
می دهد؟ مؤثر و مفید هست؟ نمونه هایی از آلمان نازی زیاد داریم 
در منطقۀ خود و در بسیاری از کشورها. یا این در یک فضای 
آزادتر ممکن است جواب بدهد؟ مهم ترین سؤال این است؟ 
صاحب این نظریه مدعی است که بله. اوالً شواهد تاریخی وجود 
دارد که در آلمان نازی، مقاومت های عاری از خشونت صورت 
گرفت و مفید و مؤثر واقع شد، بدون اینکه شناخت و سازماندهی 
و انسجام کافی وجود داشته باشد. یعنی افراد در واقع بر اساس 
یک نوع آگاهی اولیه و ابتدایی از مقاومت عاری از خشونت، 
مقاومت کردند و نتیجه گرفتند. نمونه هایی تاریخی را می آورد، 
می گوید اگر این مقاومت های ساده و بسیط و اولیه که با عدم 
شناخت کافی از این نظریه انجام می شد، اگر با یک شناخت و 
آگاهی و آموزش و انسجام بیشتر اگر انجام می شد چه بسا مؤثرتر 

بود از جنگ های خونینی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد.
نکتۀ دومی که این نظریه مدعی است این است که معموالً نتیجۀ 
مقاومت عاری از خشونت دیده نمی شود. یکی به دلیل اینکه 
نتایج ممکن است در بلند مدت ظاهر شود و در کوتاه مدت 
از  نوع  این  نتایج  آثار و  اینکه  نتیجه ندهد. دوم  ممکن است 
مقاومت ها در بسیاری از اوقات در الیه های بسیار عمیق رسوب 
می کند. در سطح نیست، در عمق هست. چون در عمق هست، 
دیده نمی شود. به تدریج آشکال می شود. یک جملۀ بسیار جالبی 
را از یک مورخ نقل می کند که مثاًل مردم وقتی در مبارزه عاری 
از خشونت، با سرکوب مواجه می شوند زود نتیجه می گیرند که 
مبارزه عاری از خشونت جوابگو نیست، و به خشونت روی 
می آورد. در حالی که خشونت قرن ها است نتیجه نداده است. 
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بله از آن منصرف نمی شود از این منصرف می شود. بنده فکر 
می کنم که یک نکتۀ بسیار اساسی که در نگاه نویسنده کتاب 
هست این است که مقاومت عاری از خشونت، به شجاعت 
بیشتری احتیاج دارد، یعنی شجاعتی که در مقاومت عاری از 
خشونت، احتیاج داریم، به مراتب بیشتر باید باشد تا جنگ. جنگ 
در حقیقت آسان ترین راه است که مردم در جنگ سالح به دست 
می گیرند، در سنگر می نشینیند. احتمال اینکه کشته شوم، احتمال 
اینکه تحمل رنج کنم برای مثال پنجاه درصد است، دیگران را 
می کشم و از خود دفاع می کنم، دیگران را به قتل می رسانم و بر 
دیگران مسلط می شوم، اما در مقاومت عاری از خشونت، شما 
خود باید رنج را تحمل کنید، از خطر استقبال کنید. در اینجا لذا 
هست که به شجاعت بیشتری نیاز دارد. چون شجاعت بیشتری 
احتیاج هست، از روی ترس، از روی اینکه انسان ها ترسو هستند 
به دنبال خشونت می روند. یعنی خشونت ناشی از شجاعت 
نیست، خشونت ناشی از فرار از مسئولیت هست. چون ما در 
واقع می ترسیم و از مسئولیت خود فرار می کنیم، زود راه خشونت 

را برای حل مسأله انتخاب می کنیم.
آرش نراقی

بحث دربارة خشونت البته بحث دشواری است و همانطوری 
که اشاره کردید به لحاظ اخالقی و هم به لحاظ فلسفۀ سیاست 
و حقوق، بحث دربارة خشونت، پیچیدگی های زیادی دارد. البته 
بنده کاماًل با فرمایشات آقای دکتر احمدی موافقم. وقتی که ما 
به آرمان صلح و عدم خشونت و مناسبات مسالمت آمیز نظر 
می کنیم، آرمانی است که باید الهام بخش ما باشد و تالش ما 
باید باشدکه به صورت فردی و جمعی آن آرمان را در زندگی 
خودمان و در متن جامعۀ خودمان تحقق ببخشیم. اما به نظر من، 
باید دربارة  این آرمان مهم و سرنوشت ساز،  ما در کنار طرح 
اخالق خشونت و اخالق دشمنی هم سخن بگوییم. به هر حال 
ما در جهانی زندگی می کنیم که جهان کاملی نیست و آدم هایی 
که در آن زندگی می کنند نقصان های جدی ای دارند از جمله با 
هم خصومت و دشمنی می روزند و در پاره ای از موارد برای 
حل منازعات خود به خشونت متوسل می شوند. بنابراین یک 
نظریۀ اخالقی در مناسبات فردی و اجتماعی باید به هر حال این 
واقعیت زندگی را منظور بکند که به هر حال در جهان واقعی ای 
که ما در آن زندگی می کنیم دشمنی وجود دارد، و خشونت 
یکی از شیوه هایی است که انسان ها مناسبات بین خودشان را 
تالش می کنند که به نحوی تعدیل بکنند یا تحت تأثیر قرار بدهند. 
بنابراین بحث دربارة اخالق خشونت و اخالق دشمنی، بخشی 
از گفتگویی است که ما دربارة صلح ورزی و برگرفتن شیوه های 

مسالمت آمیز در پیش می گیریم.
بنده البته معتقدم و می شود دربارة آن بیشتر گفتگو کرد که نفی 
مطلق خشونت دست کم در جهان واقعی ای که ما در آن زندگی 
می کنیم، کاماًل ممکن است به گسترش خشونت منتهی شود، 

بنابراین ما باید خیلی با دقت از جنبش های ضد خشونت، عاری 
از خشونت دفاع کنیم و مراقب باشیم که دفاع ما، راهی باز نکند 
برای دامن دادن یا عرصه دادن به گونه های خفی تری از خشونت 
که راه خودشان را به شیوه های دیگری در زندگی ما باز بکنند. به 
همین دلیل است که من به نظرم می آید که بحث دربارة صلح و 
صلح گرایی و مناسبات مسالمت آمیز میان انسان ها از حیث اخالقی 
بدون بحث دربارة اخالق دشمنی ورزیدن و اخالق خشونت 
ورزیدن کامل نیست. البته بنده کاماًل موافقم که ما دالیل موجهی 
داریم که بپذیریم خشونت ورزیدن، تمسک به خشونت برای 
تحت تأثیر قراردادن مناسبات انسانی، کار اخالقاً ناروایی است. 
برای مثال ما همه می دانیم که یکی از ویژگی های خشونت ورزی 
این است که فرد، دست کم قصد آسیب رساندن و زیان زدن به 
دیگری را دارد. یا عماًل و به واقع به نیت آسیب و زیان وارد 
می کند. ما همه می دانیم که به لحاظ اخالقی فرض ما بر این است 
که آسیب به دیگران، زیان رساندن به دیگران، حتی قصد آسیب و 
زیان به دیگران از نظر اخالقی نادرست است. از طرف دیگر وقتی 
ما خشونت را به مثابۀ ابزاری برای تعقیب و تحول به کار می بریم 
معنایش این است که خرد و اراده و اختیار طرف مقابل را نادیده 
می گیریم و تالش می کنیم که بدون درنظرگرفتن خرد و اختیار 
طرف، مسأله را فیصله ببخشیم و البته این را شما کاماًل می توانید 

شیوه ای بدانید که نافی کرامت انسان ها است.
از طرف دیگر به نظر می آید که این ایده، ایدة درست و قابل 
دفاعی است که در بسیاری از موارد خشونت به خشونت بیشتر 
بسیاری  در  می رسانی،  زیان  دیگری  به  وقتی  می انجامد. شما 
از موارد به او حس انتقام بر می انگیزی و او تالش می کند به 
شما زیان متقابلی بزند و این کاماًل ممکن است که به سرعت 
بنیان  شکل تصاعدی پیدا کند و گسترش خشونت، در واقع 
همبستگی اجتماعی را نشانه می رود و ویران می کند. در عین 
حال، خشونت ورزی، شخصیت فرد را خشن می کند، فردی که 
بی مهابا در مناسبات انسانی خشونت می ورزد، رفته رفته فضایل 
در شخصیت او کمرنگ می شود و رذایل شکل می گیرد، فرد 
قسی القلب و سنگدل می شود. اما به نظرم می آید که مهم ترین 
عارضۀ اجتماعی خشونت این است که اساساً خشونت به معنای 
نفی گفتگو است. اگر منطق گفتگو را شما بنیان قدرت جامعه 
بدانید، خشونت در واقع تهدید آن بنیان است. پس ما دالیل 
بد محسوب  بپذیریم خشونت ورزی همیشه  خوبی داریم که 
می شود و این نکته ای است که  می شود برای آن استدالل کرد. اما 
از اینکه خشونت همیشه اخالقاً بد است به نظر من بر نمی آید که 
تمسک به خشونت، تحت هر شرایطی اخالقاً کار نادرستی است. 
یعنی یک چیزی ممکن است اخالقاً بد باشد اما شما بتوانید 
شرایط خاصی درست کنید که در آن شرایط انجام آن کار بد، به 
لحاظ اخالقی درست تلقی بشود. یعنی بین بد بودن و درست 
بودن باید تمایز قائل شد. بنابراین من می خواهم در واقع از این 
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قاعده دفاع کنم که اصل این است که خشونت اخالقا نارواست 
کار بدی است نباید انجام گیرد، مگر اینکه شما دالیل اخالقًا 
موجهی برای اعمال آن داشته باشید. یعنی پرهیز از خشونت، 
دلیل و اثبات نمی خواهد، اعمال خشونت است که دلیل و اثبات 

می خواهد.
شما  این صورت  در  وقت  آن  بپذیرد،  را  مبنا  این  کسی  اگر 

می توانید بین دو نوع خشونت تمایز قائل بشوید:
خشونت عادالنه، مدنی یا اخالقاً موجه از یک طرف؛

خشونت اخالقاً ناموجه یا ناعادالنه یا غیر مدنی.
در واقع نکته ای که می خواهم اینجا توضیح بدهم این است که 
بحث مهم در اخالق خشونت و اخالق دشمنی این است که ما 
بتوانیم بین این دو نوع خشونت تفکیک قائل بشویم و شرایطی 
را که تحت آن شرایط، خشونت اخالقاً موجه یا عادالنه یا مدنی 
می تواند موجه باشد، را با دقت کمابیش نسبی بیان کنیم. فقط به 
اشاره می خواهم به برخی از مهم ترین شرایطی که به نظر من، 
اعمال خشونت را تحت شرایطی به لحاظ اخالقی موجه می کند، 

را بیان کنم.
نکته اول

اگر  روا،  اخالقاً  یا  عادالنه،  خشونت  که  است  این  اول  نکته 
چنین مفهومی وجود داشته باشد که به نظر من دارد و توضیح 
می دهم، همیشه باید آخرین گزینۀ ما باشد. یعنی فرد نخست باید 
گزینه های غیرخشونت آمیز را آزموده باشد. برای مثال در گام اول، 
فرد شیوه های غیرخشونت آمیز اقناعی را برای فصل خصومات 
به کار بگیرد. مثاًل فرض کنید با طرف گفتگو کند، استدالل کند، 
دلیل بیاورد و غیر ذالک. همدلی نشان بدهد، دعوت به گفتگو 
کند. اما اگر این شیوه های اقناعی به نتیجه نرسید، فرد می تواند 
شیوه های غیرخشونت آمیز اجباری را به کار بگیرد. شیوه های 
طرف  بر  فشار  نوعی  اعمال  متضمن  که  غیرخشونت آمیزی 
مقابل است مثاًل فرد راهپیمایی های آرام راه بیندازد، اعتصابات 
سراسری بکند یا نافرمانی مدنی بکند. در اینجا فرد به شیوه های 
خشونت آمیز متوسل نمی شود اما تالش می کند از امکاناتی که در 
اختیار دارد نیرویی فراهم کند که بر طرف مقابل فشاری اعمال 
کند برای اینکه فرد را به پای میز گفتگو بیاورد. نه برای اینکه فرد 
را نابود کند یا از بین ببرد. بلکه انسداد باب گفتگو را رفع کند. 
بعد اگر این شیوه ها به نتیجه نرسید، بعد در این صورت به نظر 

من، نوبت به خشونت های عادالنه می رسد.
سخن  آن  از  ما  که  عادالنه ای  خشونت  که  است  این  سؤال 
می گوییم چیست؟ به نظر من، خشونت عادالنه بر مبنای دو اصل 
تعریف می شود، یکی هدفی که تعقیب می کند، یکی وسایلی که 
برای تحقق آن هدف در پیش می گیرد. هدف از به کارگیری 
خشونت اخالقاً موجه، باید عادالنه و به لحاظ اخالقی قابل دفاع 
باشد، یعنی معطوف به اموری باشد که برای شهروندان به قدر 
کافی مهم و اساسی است و به لحاظ اخالقی قابل دفاع است. 

سؤال این است که این اهداف عادالنه ای که می تواند سطحی از 
اعمال خشونت در مناسبات فردی و اجتماعی را تجویز بکند، چه 
چیزهایی می تواند باشد؟ به نظر من، یکی از مهم ترین شرایطی 
که تحت آن، حدی از اعمال خشونت می تواند اخالقاً قابل دفاع 
باشد، در مقام دفاع ازخود است. اگر یک جایی خشونت قابل 
دفاع است، جایی است که کسی به من حمله کرده من را بکشد 
یا جان فرزند یا عزیز من را به مخاطره بیندازد، و تنها شیوه ای 
که من می توانم از جان خودم یا عزیزم دفاع کنم، این است که 
به حدی از خشونت متوسل بشوم برای اینکه خشونتی را که 
متوجه من شده است دفع کنم. البته در این جا شما ممکن است 
بگویید، بله، بهترین کار این باشد که این خشونت را بپذیرید و 
فداکاری کنید و هزینه را بر خود تحمل کنید. به نظر من این به 
لحاظ اخالقی ارزش بسیار واالیی است و کسی که آماده باشد 
این کار را بکند باید او را در زمرة قدیسان دانست. اما آیا این کار 
به لحاظ اخالقی واجب است؟ بنده تردید دارم. یعنی اگر کسی 
در مقام دفاع از خود یا جان عزیزان به حدی از خشونت متوسل 
شد، تا آن خشونت را دفع کند، به نظر من، در اینجا می توانیم 
رفتار او را موجه بدانیم؛ اما در اینجا مفهوم دفاع از خود را شما 
می توانید گسترش بدهید. گاهی منظور ما از خود، فراتر از این 
خود فیزیکی است. در واقع یک معنای فراخ تر اخالقی و حقوقی 

از خود را مد نظر داریم.
در اینجا در واقع دفاع از خود مستلزم دفاع از حقوق اساسی 
فرد است. فرض کنید یک دولتی به نحو گسترده و سیستماتیک 
حقوق اساسی شهروندان خودش را نقض می کند، دولت مشروع 
است که حق انحصاری خشونت را دارد به توضیحی که عرض 
اساسی شهروندان  اما دولتی که در واقع حقوق  خواهم کرد. 
خودش را به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می کند حق 
انحصاری اعمال خشونت در جامعه را از دست می دهد در نتیجه 
شهروندان اخالقاً مجاز می شوند که برای دفاع از حقوق اساسی 
خودشان به عنوان آخرین راه حل خشونت متقابل دست بزنند. 
بنابراین گاهی شما دفاع از خود را به منزلۀ دفاع از خود فیزیکی 
از خود  دفاع  معنای  به  را  از خود  دفاع  تعبیر می کنید، گاهی 
وسیع تر یعنی از مجموعۀ حقوق اساسی ای که کرامت انسانی 
ما به مثابۀ انسان را تضمین می کند سخن می گوییم. عالوه بر 
این موارد به نظر من، دفاع دولت مشروع از جامعۀ مدنی هم 
می تواند مصداق خشونت موجه باشد. مثاًل فرض کنید دولت به 
کسانی که جان و مال شهروندان را تهدید می کنند، دولت ممکن 
است در مرحله ای الزم باشد که به نوعی خشونت علیه آن ها 
متوسل بشود، بازداشت کند، به زندان بیندازد. یعنی به هر حال 
دولت مشروع برای حفظ بنیان های یک زندگی جمعی عادالنه و 

مسالمت آمیز حق انحصاری اعمال خشونت را دارد.
اساسی  نقض حقوق  طریق  از  را  مشروعیت  دولت  اگر  ولی 
اعمال خشونت  انحصاری  از دست بدهد، حق  شهروندان را 
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اینها برخی  بالتبع از دست خواهد داد. پس  در جامعه را هم 
از اهدافی هستند که توسل به حدی از خشونت در جامعه را 
موجه کنند؛ اما حتی در مواردی که این حد از خشونت یا حدی 
ازخشونت مجاز تلقی می شود، شما باید توجه داشته باشید در 
اعمال خشونت اخالقاً موجه یا مدنی قیودی را باید رعایت کنید.
بنده در اینجا مایلم که به سه اصل، به سه قید اصلی برای اعمال 

خشونِت معطوف به اهداف عادالنه اشاره کنم:
۱( اصل اعاده

یعنی شما وقتی که در شرایطی می توانید اخالقاً موجه به اعمال 
خشونت باشید که معتقد باشید اعمال خشونت، ممکن است، 
امید واقع بینانانه می رود که فرد مقابل را بر سر میز مذاکره برگرداند 
و منطق گفتگو در جامعه را احیا کند. خشونت برای تشّفی حّس 
انتقام نیست، برای اعادة منطق گفتگو در جامعه است. بنابراین 

یکی، اصل اعاده است.
2( اصل تمایز

اصل دومی که ما در اعمال خشونت عادالنه باید منظور کنیم، 
اصل تمایز است؛ یعنی خشونت عادالنه هیچ وقت کور نیست، 
خشونت عادالنه یا مدنی، همیشه باید بین افراد مسئول و مستحق 
اعمال خشونت، و افراد بی گناه و ناظران بی طرف تمایز بگذارید؛ 
تمیز  بدون  کنید که  استفاده  از وسایلی  یا  را،  نمی توانید همه 

شهروندان جامعه را هدف قرار دهد.
۳( اصل تناسب

اصل آخر هم اصل تناسب است یعنی میزان خشونت باید با 
میزان خطری که جامعه یا فرد را تهدید می کند متناسب باشد؛ 
مثاًل اگر کسی می خواهد تالش کند که جیب من را بزند، من 
حق ندارم برای دفع این، دست او را قطع کنم یا به مغز او شلیک 
کنم. یعنی خشونتی که ورزیده می شود باید متناسب با خطری 
باشد که جامعه را تهدید می کند. در این شرایط است که اعمال 
خشونت عادالنه از نظر اخالقی قابل دفاع می تواند باشد، ولی این 
آخرین گزینه باید باشد و برای دفاع از »یا حقوق اساسی یا منطق 
گفتگو که بنیان قدرت جامعه مدنی است« به کار گرفته شود. در 
این موارد به نظرم می آید که تمسک به حدی از خشونت می تواند 
موجه باشد. وقتی می گویم »می تواند موجه باشد« یعنی به لحاظ 
اخالقی اگر کسی مرتکب این حد از خشونت بشود، کار خالف 
اخالقی انجام نداده است. اما معنایش این نیست که فرد همیشه 
باید این کار را بکند. در بسیاری از مواقع اگر فرد تصمیم بگیرد 
که فداکاری بکند و این خطر و مخاطرات را به جان بخرد، البته 
کاماًل ممکن است شما رفتار این فرد را، رفتار قهرمانانه و قدیس 

وار تلقی کنید و در خور ستایش بدانید.
بنابراین فقط اخالقاً مجاز می کند. در شرایطی البته به نظر بنده 
می آید که گاهی تمسک به حدی از خشونت به لحاظ اخالقی 
واجب می شود. ببنید من ممکن است خطر را به جان خودم بخرم 
و فداکاری کنم و بگویم اگر دشمنی به سوی من شلیک می کند 

من با آغوش باز او را می پذیرم و جان خودم را فدای این آرمان 
واال می کنم. اما اگر لولۀ تفنگ به سمت کودک من، به سمت 
فرزند من، به سمت مادر من، نشانه رفته باشد، آیا من در دفاع 
از فرزندم حق دارم این نوع ایثارگری بکنم؟ یعنی بگویم فرزند 
من را بکشید و من فرزند خودم را قربانی این راه خیر می کنم؟ 
چون ما حق داریم خودمان را قربانی کنیم، آیا دیگران را هم حق 
داریم؟ خصوصاً برای یک پدر یا فرزند دفاع از فرزند تکلیف 
اخالقی است و در مواردی که جان عزیزان ما در گرو مقاومت 
ما است در گرو تمسک ما به حدی از خشونت عادالنه است، 
در آن مواقع کاماًل ممکن است تمسک به آن حدی از خشونت، 
نه فقط به لحاظ اخالقی مجاز است بلکه در پاره ای از شرایط به 

لحاظ اخالقی واجب تلقی می شود.
ادعای بنده این است که دست کم در جهان ناکاملی که ما زندگی 
می کنیم، این التزام بی چون و چرا به رفتارهای خشونت گریز 
کاماًل ممکن است عرصه را برای کسانی که به هر حال، بین 
ارزش های مشترک انسانی پابند نیستند، باز بکند. ببینید یکی از 
انتقاداتی که اتفاقاً به گاندی می شد، همین بود، گاندی قطعاً در 
مواجهه با دولت بریتانیا مؤثر افتاد، اما توجه کنید که دولت بریتانیا 
دولتی بود که وقتی گاندی وارد داگاه می شد، قاضی انگلیسی 
دادگاه، به احترام او برپا بلند می شد. این غیر از یک حکومت 
سرکوب گر مهاجمی است که مثل رفتاری که االن دولت چین 
دارد با مسلمانان می کند، یا بالیی که بر سر مسلمانان در میانمار 
واقع می شود. در آنجا دولت اصوالً به تمام شیوه های مختلف 
استفاده می کند برای اینکه صدای این افراد را خفه کند، حقوق 
این افراد را تضییع کند و معلوم نیست در این فضا در مقابل با 
این نوع حکومت هایی که ارزش های مشترک صلح آمیز با قربانیان 

خودشان ندارند، این شیوه ها تا چه حد مؤثر باشد.
البته بنده به هیچ وجه نمی خواهم بگویم ما باید ناامید بشویم و 
از این شیوه ها استفاده نکنیم. همانطور که عرض کردم در صدر 
لیست ما باید التزام به شیوه های مسالمت آمیز باشد اما در عین 
حال باید این راه را هم باز بگذاریم که تحت شرایطی شاید به 
لحاظ اخالقی ما چاره ای نداشته باشیم جز اینکه به خشونت 
متوسل بشویم. اگر این طور باشد باید در آن موارد حدود اخالقی 
این نوع رفتارها را پیشاپیش برای خودمان روشن کرده باشیم. 
به تعبیر دیگر بر خالف آنچه که کسانی ادعا می کنند، موقعیت 
جنگ موقعیت رهایی از قیود اخالقی نیست، ما در جنگ هم 
باید اخالق جنگ را رعایت بکنیم. البته ما همیشه برای حفظ 
صلح، تحقق صلح تالش می کنیم و باید بکنیم، اما اگر جنگ 
رخ داد، جنگ اقلیمی ورای اخالق نیست در درون منازعات 
خشونت آمیز، هم یک فرد انسانی، یک فرد اخالقی باید حدود 

اخالقی را بشناسد و در رفتار خودش منظور بکند.
منبع متن:  سایت دین آنالین، پیاده شده توسط تیم تحریریه 

دیده بان اندیشه، 30 مهر 1400.
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سینا کلهر
قصد دارم از چشم انداز جامعه شناختی به میراث شهید سلیمانی 
بپردازم. انسجام اجتماعی یکی از نکاتی بود که رفتار و قول او در 
زمان حیاتشان ایجاد می کرد و همچنین بعد از شهادت، جامعه ای 
که دچار یأس و افسردگی بود را حیات بخشید. بازسازی و 
بازتوان بخشی طرح امت اسالمی از میراث بزرگ شهید سلیمانی 
است. جوامع اسالمی دچار چنددستگی و نزاع هستند و نظام 
رسانه ای غرب تالش می کند این چنددستگی را به دین نسبت 

دهد. گویی جهان غرب است که به عنوان ناجی آمده و بین این ها 
صلح ایجاد کرده است. 

طرح اول آن ها این است که کشوهای اسالمی تجزیه شوند و 
اختالفات آن ها نیز تشدید شود. اگر این طرح نتیجه ندهد طرح 
تخریب به میان می آید. شهید سلیمانی بازسازی امت اسالمی را 
از طریق ایجاد گروه های مردمی پی گیری می کرد. واقعیت آن 
است که مردم عراق، سوریه و  نیرو گرفته اند و قوی شده اند. 
این پروپاگاندای غرب است که می گوید هواداران ایران قدرتمند 

سیناکلهر،علیرضابلیغ،سیدحسینشهرستانیومیثممهدیار
صاحبنظرحوزهسیاستگذاریفرهنگی،پژوهشگرفلسفهعلوماجتماعی،مدیرگروهحکمتهنرپژوهشکده

 | فرهنگوهنراسالمیودانشجویدکتریجامعهشناسیدانشگاهعالمهطباطبائی

نشست

جهان پهلوان
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شده اند در حالی که این طور نیست و نتیجه طرح های شهید 
سلیمانی قدرتمند شدن مردم است. قدرتمند کردن مردم در برابر 

تجزیه و تخریب، مهم ترین میراث شهید سلیمانی است. 
نباید این میراث نیمه کاره رها شود و هر کدام از ما باید در حد 
توان خود این مسیر را ادامه دهد. باید مدام از خود بپرسیم که 

در مقابل طرحی که جهان غرب برای ما دارد طرح ما چیست؟
علیرضا بلیغ

شهید آوینی معتقد بود انقالب اسالمی نیاز جوامع اسالمی است 
و الجرم در کشورهای اسالمی پیش می آید و اتحاد جماهیر 
اسالمی شکل می گیرد. شهید سلیمانی در جهت تحقق همین 
هدف عمل می کرد. آزادی ما با استقاللمان گره خورده است و 
پیام انقالب اسالمی ایران برای سایر ملت های اسالمی این بوده 
که روی پای خود بایستید. تشخص، هویت و ارضای میل به 
رسمیت شناخته شدن یا همان کرامت ملت ها به وسیله استقالل 

محقق می شود. 
این همان ایده ای است که انقالب اسالمی صادر کرده است و 
سردار سلیمانی دقیقاً در پیشانی این ایده قرار داشت. شخصیت 
شهید سلیمانی دقیقاً مفهوم فتوت و ویژگی های فرهنگ ایرانی و 
اسالمی را نمایندگی می کرد اهل فتوت از زور بازو برای کمک 
کردن به ضعیفان استفاده می کنند. محور مقاومت باید اقتصاد و 
بازار مقاومی هم داشته باشد. حاج قاسم به دنبال این هدف نیز 
بود. نهاد علم اگر بخواهد یک نهاد ملی باشد باید به این مسائل 

بپردازد.
سیدحسین شهرستانی

شهید سلیمانی عصاره فضیلت های ملت ایران و عصاره فرهنگ 
ایرانی است. فضیلت بنیادین در فرهنگ ملی ما فتوت و مردانگی 
است. عرفان و تصوف وجه دیگر فرهنگ ایرانی است که شهید 
از  دیگر  یکی  شاعرانگی  نیز هست.  وجه  این  نماد  سلیمانی 

وجوهی است که درباره آن می خواهم صحبت کنم. 
شهید سلیمانی اهل شعر بود اما کل کردار و زیست او برای من 
قابل توجه است. کل زیست او حرکت در جهت خالف آمد 
در  برای سکونت  است. تالش  روزمرگی  از  نجات  و  عادت 
بی قراری و شکستن قرار زندگی شهری و عبور از روزمرگی در 
طول زندگی او دیده می شود. در نوشته های او این نکات بسیار 
دیده می شود. مثاًل در نوشته ای توصیه می کند که اجازه ندهید 
روزمرگی یاد رفیقان شهیدتان را از بین ببرد. طراوت و تازگی، 

بالکش بودن، خلوت و غربت و... 
از دیگر مفاهیمی است که در شعر ما وجود دارد و در زیست 
و کالم شهید سلیمانی دیده می شود. شهادت، مرگ شاعرانه و 
شاعرانه مردن است. می توان به رنج با تلخی و سیاهی نگاه کرد و 
می توان آن را شیرین و زیبا دانست. به تعبیر حافظ زیر شمشیر بال 
رقص کنان باید رفت. شهید سلیمانی در نامه ای که برای دخترش، 
فاطمه می نویسد می گوید:»فاطمه عزیزم این چند صفحه را برای 

تو می نویسم چون می دانم مقدسانه مرا دوست داری. آه مرگ 
خونین من عزیز من زیبای من کجایی؟ مشتاق دیدارت هستم. 
وقتی بوسه انفجار تو مرا در خود محو می کند و می سوزاند چقدر 
این لحظه را دوست دارم. در راه عشق جان دادن زیباست. خدایا 

۳۰ سال برای این لحظه تالش کردم. 
برای این لحظه با تمام رقبای عشق در افتادم. زخم ها برداشتم و 
واسطه ها فرستادم.« این نوشته در نهایت یک تغزل شاعرانه است. 
فرهنگ ایرانی یک بعد تغزلی و یک بعد حماسی دارد. این ها 
ابعادی از فرهنگ ماست که از آن غفلت کرده ایم اما در زندگی 
سلیمانی  شهید  زندگی  تمام  گویا  دارد.  نمود  سلیمانی  شهید 

حل وفصل مسئله فراق است.
میثم مهدیار

دو نگاه در اندیشه معاصر به مسئله جنگ داریم: نگاه مبتنی بر 
شر که در مقاله »به سوی صلح پایدار« کانت شاهد هستیم و نگاه 
دوم که مثبت و تقدیس گرایانه است و جنگ را جوهره اساسی 
جامعه می داند. این نگاه از هراکلیتوس به بعد وجود دارد. کانت 
در مقاله اش اگرچه به دنبال یک جمهوری جهانی برای ایجاد 
صلح جهانی است، خودِ فلسفه استعالیی کانت زمینه ساز یک 

ستیز جدید است. 
در مقابل اندیشه رمانتیک وجود دارد که ۳ نوع وحدت دنبال 
می شود: وحدت انسان با خود، با جامعه و با طبیعت. روحیه 
حماسی در رمانتیک ها نمود پیدا می کند. هگل به نوعی این ها 
را ترکیب می کند. او نگاه تقدیس گرایانه ای به جنگ دارد که 
وحدت داخلی بین دولت ها و ملت ها ایجاد می کند. بعد از هگل 
نیچه تالش می کند ترکیبی میان هگل و رومانتیکرها ایجاد کند. 
اراده معطوف به قدرتی که نیچه دنبال می کند به نوعی بازگشت 
به آن وحدت گرایی ای است که رومانتیک ها به دنبال آن هستند و 
این وحدت گرایی را از مسیر جنگ و ستیزه دنبال می کند. ابرمرد 
را نیرویی می داند که از ۳ وحدت عبور کرده است: وحدت با 

خود، با جامعه و با جهان و طبیعت. 
جنگ با خود را برای ایجاد وحدت درونی و مقدمه وحدت 
با جامعه ضروری می داند. لفظ ابرمرد که برای شهید سلیمانی 
جهان پهلوان  لفظ  و  نمی آید  صحیح  نظر  به  می شود  استفاده 
می تواند تبیین کننده تر باشد. او از طرفی عارف مسلک است و 
از طرفی با سلحشوری توانسته میان ملت های مسلمان همگرایی 
ایجاد کند و همچنین مراحلی که نیچه می گوید برای رسیدن به 
مرحله ابرمرد شدن را نیز گذرانده است. نگاه نیچه ناسیونالیستی 
بود اما شهید سلیمانی به ملت های دیگر نیز توجه دارد. می توان 

مفهوم جهان پهلوان را تبیین نظری کرد.
منبع متن:  جستارهایی در دیدار با حاج قاسم سلیمانی در آینه 
حکمت و علوم انسانی، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی، 14 

دی ماه 1399.
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گفتمان مقاومت به طور کلی  مقاومت در برابر چیست و چه 
نسبتی میان گفتمان مقاومت و دو گفتمان لیبرالیسم و کمونیسم 

وجود دارد؟
*دهقانی فیروزآبادی 

اگر گفتمان لیبرالیسم و کمونیسم را دو گفتمان دیگر در نظر 
بگیریم، گفتمان انقالب اسالمی غیر از این دو بوده است. پیش 
از هر چیز، نخست باید ببینیم گفتمان مقاومت چیست و گفتمان 

مقابلش کدام است و این ها چه نسبتی با هم پیدا می کنند؟ 
ما اگر گفتمان مقاومت را در چهارچوب گفتمان انقالب اسالمی 
بپذیریم -که به نظرم واقعیتی است که در مقابل دیگر گفتمان ها 
میدان  یک  در  بکنیم،  گفتمانی  بحث  اگر  و  می گیرد-  قرار 
معارضه ی گفتمانی قرار گرفته ایم که هر گفتمانی، پادگفتمانی دارد. 
پس گفتمان مقاومت پادگفتمان های متفاوتی دارد که می تواند 
لیبرالیسم یا کمونیسم باشد. حال به عناصر این گفتمان مقاومت 
اشاره می کنم و نسبتش را با آن دو گفتمان دیگر می سنجم. اگر 
بخواهیم بر اساس بحث های گفتمانی طرح موضوع کنیم، عناصر 
و مؤلفه های گفتمان مقاومت را می توان در دو دسته طبقه بندی 
کرد؛ یک بخش نفی یا سلبی است و بخش دیگر اثباتی و ایجابی. 

در مرکز بُعد سلبی گفتمان مقاومت، سلطه ستیزی قرار دارد. یعنی 
مهم ترین عنصر سلبی گفتمان مقاومت، نفی سلطه و سلطه ستیزی 

است و دوم، نفی استکبار و استبدادستیزی است. 
انقالب اسالمی یک بُعد مهمش نفی استبداد بود. ما می گوییم 
انقالب برای مستضعفین است، ولی خوب می دانید بر اساس 
آموزه های اسالم باید با استضعاف هم مبارزه کنیم و آن را از بین 
ببریم. نه این که با مستضعفین ستیزه کنیم. برای این که اگر آن 
وضعیت استضعاف به نوعی از بین برود، نفی تبعیض و خشونت 
ساختاری در نظام بین الملل، نفی توسعه طلبی و زیاده خواهی 
و تجاوزطلبی در روابط بین الملل نیز باز به بُعد َسلبی گفتمان 

مقاومت برمی گردد.
اما مهم ترین وجوه اثباتی و ایجابی گفتمان مقاومت که در مرکز 
این گفتمان قرار دارد، عبارت است از عدالت خواهی و حق طلبی، 
اسالم خواهی، صلح طلبی، عزت طلبی و اقتدار، استقالل طلبی، 
عقالنیت گرایی،  و  حکمت  معنویت گرایی،  آزادی خواهی، 
جهت،  هر  به  واقع بینی .  و  آرمان گرایی  و  مصلحت گرایی 
مؤلفه های مذکور گفتمان مقاومت را به عناون یک نوع گفتمان 
آرمان گرایی و واقع بینانه مطرح می کند، زیرا آرمان هایی در این 

 جاللدهقانیفیروزآبادیومحمدصادقالحسینی    
 |  عضوهیئتعلمیدانشگاهعالمهطباطباییوکارشناسبرجستهخاورمیانهوخطمقاومت

مصاحبه

 گفتمان مقاومت؛ واقعیت یا رؤیا
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گفتمان هست و همزمان به یک واقعیت هایی هم توجه می شود. 
اگر این ها را عناصر گفتمان مقاومت بدانیم، در مقابلش گفتمان 
سلطه نیز هست. پس این که در برابر چه چیزی مقاومت می کنیم، 

آن گفتمان سلطه است. 
خودش  که  همان طور  چیست؟  سلطه  گفتمان  کانون  حاال 
اگر  است.  سلطه  نظام  و  سلطه گری  کانونش  در  می رساند، 
بخواهیم اصطالح قرآنی استکبار را به کار بگیریم، زیاده خواهی، 
توسعه طلبی، نابرابری و بی عدالتی، تبعیض و خشونت ساختاری 
و استانداردهای دوگانه ی ظلم و زور را در در درون خود دارد. 
برابر  در  را  سلطه  پادگفتمان،  عنوان  به  مقاومت  گفتمان  پس 
خودش دارد و در کانونش سلطه است. همچنین متعلقات نظام 
سلطه؛ اعم از لیبرالیسم و کمونیسم نیز در درون آن وجود دارد. 

عنصر اساسی و شعار اصلی انقالب اسالمی ایران و گفتمان 
مقاومت »نه شرقی و نه غربی« است. معنی ظاهری »نه شرقی نه 
غربی« نفی سلطه ی شرق و غرب و رابطه با آنان است، ولی بیشتر 
به معنی نفی گفتمان این دو است؛ یعنی نفی گفتمان لیبرالیسم و 
نفی گفتمان کمونیسم. به خصوص در آن زمان چون نظام حاکم 
دوقطبی بود، پس هر دو را می خواستند نفی کنند و هر دو فشار 

می آوردند. 
بنابراین آن زمان مقاومت، هم در مقابل قطب کمونیسم و هم 
لیبرالیسم مطرح بود. حاال اما نظام تک قطبی شده و یک قدرت 
مانده و در لیبرالیسم تجلی پیدا کرده است، یعنی نظام سلطه که 
االن سردمدارش آمریکا است و گفتمانش هم لیبرالیسم است. 
به هر روی، اگر بخواهیم هندسی بحث کنیم، این مقاومت و 
معارضه به صورت یک مثلث بود؛ گفتمان مقاومت یا انقالب 
اسالمی ایران، کمونیسم و لیبرالیسم. االن اما یک ضلع این مثلث 
از بین رفته است و معارضه به صورت خط درآمده است. یعنی 
ما االن مستقیم در برابر گفتمان لیبرالیسم ایستاده ایم که رأسش 

آمریکا است.
*صادق الحسینی

 اجازه بدهید از یک زاویه  دیگری مسأله را باز کنم. در پاسخ به 
این سؤال شما باید بگویم سابقه  مقاومت از قبل انقالب اسالمی 
ایران بوده و علما و نخبگان و اساتید و انبوه توده  های ما در 
این منطقه  اسالمی در برابر استعمار شرقی و غربی، کمونیستی 
و لیبرالیستی و انواع مکاتب فکری مقاومت کرده اند. اما با وقوع 
انقالب اسالمی ایران یک تفاوت اساسی در نوع مقاومت پدید 
آمد. تا پیش از انقالب اسالمی، مردم مسلمان و مراجع و مبارزان 
و  تنباکو  قیام  ماجرای  می کردند.  مقاومت  که  داشتیم  بسیاری 

جنبش مشروطه نمونه هایی از این مقاومت هستند. 
با وقوع انقالب اسالمی برای اولین  بار یک عالِم بزرگ و یک 
مرجع تقلید مفهوم مقاومت را عوض کرد. مقاومت در اذهان 
به یک  انفعالی  و  انتظار سلبی  از  به  ویژه شیعیان  و  مسلمانان 
انتظار ایجابی تغییر یافت. اگر تا پیش از آن می گفتیم که ظلم 

و بی عدالتی و اجحاف بد است، از آن پس گفتیم که این کافی 
به همین خاطر  کنیم.  قیام  اقامه  عدل  برای  باید  بلکه  نیست، 
حضرت امام خمینی اختالف نظر جدی با برخی مراجع زمان 
خود پیدا  کردند. آن مراجع ضمن استنادکردن به برخی احادیث، 
نسبت به حرکت های انقالبی امام هشدار می دادند، اما پاسخ امام 
به این سخنان با طرح مباحث والیت فقیه بود و این که عمل 
به »امر به معروف« و »نهی از منکر« در گرو تشکیل حکومت 
است. االن ۱۴ آکادمی نظامی جهان، آموزه های جنگ ۳۳ روزه 
را تدریس می کنند که چگونه یک عد ه ای قلیل بر پنجمین ارتش 
جهان غلبه می کنند؟ می خواهند »َکم مِّن فِئَۀٍ َقلِیَلۀٍ َغَلبَْت فِئًَۀ َکثِیرَ ًة 

بِإِْذِن اللَّـه« ترجمه کنند و ببینند چیست؟
امام برای نخستین بار دین را با سیاست یکی  دانستند. لذا حرکتی 
عمومی شکل  گرفت که امام همراه با مردم حرکت  کرد و مبانی 
معرفتی حکومت اسالمی را پی ریزی نمود. آن وقت دیدیم بعضی 
نظراتی که پیرو این تفکر پدید آمد، بسیار متفاوت بود. در زمانی 
که تقریباً تمام علما مبارزه با اسرائیل را زیر لوای یک فرد غیر 
صالح جایز نمی دانستند، حضرت امام گفتند ما اول باید حکومت 
مستبدها را بیاوریم پایین و با استعمار بجنگیم و تنها امام فتوا 
دادند که جایز است بروید زیر لوای همان جنبش آزادی بخش 

فلسطین و بجنگید علیه اسرائیل به نفع فلسطینی ها.
 این یک تحول مفهومی اساسی در اسالمی ایجاد نمود که ما به 
آن عمل می کردیم. من عنوان این را گذاشته ام اسالم مساوی با 
زندگی. قباًل این گونه نبود و اسالم مساوی بود با مرگ و خواندن 
فاتحه در قبرستان ها. قباًل اسالم منزوی بود؛ اسالمی که به فرد 
می گفت به مسجد برو و نمازت را بخوان و مدرسه و رادیو را 
حرام اعالم می کرد. امام اما استفاده از دستاوردهای مدرنیته را 
حرام نمی دانست. من در نجف خدمت امام رسیدم و ایشان نه تنها 
این دستاوردها را حرام ندانست، بلکه می گفت باید بروید مطلع 
شوید که این ها چیست. کشف کنید تا نظریه  خاص خودمان 
اروپایی  امام خمینی  وقتی کشورهای  را دربیاوریم. در زمان 
سفرای خود را در پی اعالم حکم ارتداد سلمان رشدی از ایران 
فراخواندند، امام گفتند بگذارید بروند، ما به این ها احتیاج نداریم 
و مجبور خواهند شد برگردند و سرشان هم پایین است و اذعان 

خواهند کرد که حق با ماست. 
چند هفته بیشتر نگذشته بود که دیدیم همآن ها در کشورهای 
عربی به دنبال واسطه می گشتند و هنوز خوب یادم مانده است 
کجای  این  می کردند.  نگاه  زمین  به  همه شان  دسته جمعی  که 
محاسبات معمولی دنیا غیر از این فلسفه ی جدید مقاومت و 
بر اساس ایمان و عشق به غیب امکان دارد؟ االن ۱۴ آکادمی 
نظامی جهان، آموزه های جنگ ۳۳ روزه را تدریس می کنند که 
چگونه یک عد ه ای قلیل بر پنجمین ارتش جهان غلبه می کنند؟ 
می خواهند »َکم مِّن فِئَۀٍ َقلِیَلۀٍ َغَلبَْت فِئًَۀ َکثِیرَ ةً بِإِْذِن اللَّـه« را ترجمه 
کنند و ببینند که چیست؟ بنابراین اگر ما صبر داشته باشیم و 
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شتاب زدگی از خودمان نشان ندهیم، به این پیروزی ها خواهیم 
رسید. آیت اهلل خامنه ای گفته اند که منظور از صبر، صبر همراه با 
حرکت در راستای رسیدن به هدف و تحمل مشکالت این راه 

است و نه صبر منفعالنه.
آیا گفتمان مقاومت در روابط بین الملل ما به ازای تئوریک دارد؟ 
آیا اندشمندان شاخصی در این زمینه به تحقیق و ارائه ی نظر 
و نظریه پرداخته اند؟ آیا این ادبیات توانسته در بحث آکادمیک 

بین المللی در ایران و جهان جایی برای خودش باز کند؟
*دهقانی فیروزآبادی

 در حوزه  گفتمان روابط بین الملل، ما یک نظریه یا گفتمانی 
تحت عنوان گفتمان مقاومت نداریم، اما آن طور هم نیست که 
اصاًل در حوزه  روابط بین الملل هیچ نظریه ای نباشد که به نوعی 
شباهت و قرابت با بحث مقاومت نداشته باشد. البته پیش از 
این که تطبیق کنم، این را باید بگویم که انقالب اسالمی ایران 
یک انقالب منحصر به فرد است و گفتمان انقالب اسالمی یک 
گفتمان انحصاری است. اگر هم قرار باشد در روابط بین الملل 
تئوریزه شود، خودمان باید در جهت تئوریزه کردنش بکوشیم. 
به خصوص که این گفتمان در مقابل گفتمان غالب قرار می گیرد. 
امروز ما در روابط بین الملل گفتمان ها و نظریه هایی داریم که 
شباهت هایی با گفتمان مقاومت یا بعضی از عناصرش پیدا می کند 
که به آن ها اشاره می کنم: نخست استعمارزدایی است که آقای 
حسینی هم اشاره کردند. یعنی مقاومت در مقابل استعمار به 
عنوان یک پدیده  بین المللی که از اروپا شروع می شود و جهان 

اسالم هم درگیر آن بوده است. 
دوم جهان سوم گرایی است. شعار »نه شرقی نه غربی« که از ابتدای 
انقالب اسالمی در ایران مطرح شد و شعار محوری جنبش عدم 
تعهد -عدم تعهد به دو قطب ابرقدرت- هم بوده است، منتهی ما 
می دانیم که گفتمان مقاومت فراتر از این است. بعضی از عناصر 
و اندیشه هایی که در گفتمان مقاومت بوده، در جهان سوم گرایی 
است؛ مثل استقالل خواهی، آزادی طلبی و برابری طلبی. سومین 
گفتمان، گفتمان پسااستعمارگرایی است که اظهار می کند آیا در 
روابط بین الملل رهایی از استعمار کفایت می کند یا نه؟ آیا این 
استعمار به نوعی استمرار پیدا می کند و چگونه باید در مقابل آن 

مقاومت و مقابله کرد؟ 
این سه، یعنی استعمارزدایی، جهان سوم گرایی و پسااستعمارگرایی 
به نوعی سه موج در روابط بین الملل هستند. موج اول تالشی 
برای کسب استقالل سیاسی و حقوقی بوده است که این می شود 
همان استعمارزدایی؛ یعنی مبارزات آزادی خواهی و آزادی بخشی. 
نو  استعمار  دوران  به  و  می شود  تمام  استعمار  این  که  بعدها 
می رسیم، می گویند کشورها استقالل سیاسی و حقوقی به دست 
بیشتر  از در دیگری وارد می شود که  استعمار  می آورند، ولی 
استعمار اقتصادی است. یعنی موج دوم، مبارزه و مقاومت برای 
کسب برابری اقتصادی است که در جهان سوم گرایی و جنبش 

عدم تعهد وجود دارد. یعنی کشورهایی در جهان سوم پیدا شدند 
که دنبال یک نوع نظم اقتصادی متمایزی بودند که اگر با آن 
اولی جمع کنید، می شود تالش برای یک نظم سیاسی-اقتصادی 

فرااستعماری.
*صادق الحسینی

این مقاومت و معارضه به  اگر بخواهیم هندسی بحث کنیم، 
صورت یک مثلث بود؛ گفتمان مقاومت یا انقالب اسالمی ایران، 
کمونیسم و لیبرالیسم. االن اما یک ضلع این مثلث از بین رفته 
االن  ما  یعنی  است.  درآمده  به صورت خط  معارضه  است و 
مستقیم در برابر گفتمان لیبرالیسم ایستاده ایم که رأسش آمریکا 
است  فرهنگی  استقالل  کسب  برای  مبارزه  سوم  موج  است. 
بین الملل هم رایج است. مشخصًا  ادبیات روابط  که حتی در 
هدلی بول به عنوان یک نظریه پرداز غربی می گوید: سه موج 
شورش علیه غرب در نظام بین الملل بوده که موج سومش مبارزه 
و مقاومت برای کسب استقالل فرهنگی است. یعنی مقابله با 

استعمار فرانوین. 
در انقالب اسالمی هر سه این ها هست، اما تکیه بر موج سوم 
وجه ممیزه ی انقالب اسالمی است که ما می خواهیم گفتمان 
فرهنگی جدید و یک نوع شیوه ی زندگی جدیدی را به بشریت 
این  است.  طلبی«  نظر  »تجدید  اصطالح  چهارم  دهیم.  ارائه 
اصطالح را به کشورها و بازیگرانی اطالق می کنند که نظم حاکم 
سلطه را نمی پذیرند. البته از نگاه گفتمان غالب، تجدید نظر طلبی 
بار منفی دارد، ولی یکی از شاخص های گفتمان مقاومت همانا 
تغییر نظم موجود است. یعنی ما نظم موجود را ناعادالنه می دانیم 
و می خواهیم آن را تغییر دهیم. پنجمین نظریه که به نوعی به 
است.  وابستگی  نظریه ی  نزدیک می شود،  مقاومت  بحث های 
البته این نظریه هویت چپ دارد. یعنی در جهان سوم نظریه های 
وابستگی در مقابل سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم 
هستند. ششمین نظریه نشأت گرفته از مکاتب انتقادی است که 
خاستگاه تئوریک دیگری دارد، اما با گفتمان مقاومت قرابت پیدا 
می کند و هر دو به نظم موجود نقد دارند. البته این دیدگاه هم 

خاستگاه چپ دارد.
ما  که  تعریفی  آن  با  مقاومت  گفتمان  که  نیست  این گونه  لذا 
کردیم -یعنی مقاومت در برابر سلطه- هیچ ما به ازای تئوریکی 
در روابط بین الملل نداشته باشد، اما گفتمان مقاومت نیست، زیرا 
مهم ترین تفاوت گفتمان های مطروحه با گفتمان مقاومت این 
است که همه ی آن ها ذیل انسان گرایی تعریف می شوند. بنابراین 
ما از لحاظ تئوریک هیچ نسبتی با آن ها نداریم، زیرا نظریات 
پست مدرنیسم، انتقادی و غیره همگی سکوالر هستند و نقشی 
برای خدا در روابط بین الملل قائل نیستند. در صورتی است که 
مهم ترین ویژگی هستی شناسی ما عبارت از خدامحوری است و 

کانون هستی شناسی ما خداست.
منبع متن:  وبسایت رسمی مقام معظم رهبری، 28 مرداد 1391.
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چه ارتباطی می توان میان سه نخبه عزیز ازدست رفته یعنی 
شهید سلیمانی، شهید فخری زاده و عالمه مصباح یزدی ترسیم 

کرد؟
این بزرگان سه ضلع یک مثلث و سه رکن رکین نظام اسالمی و 

مکمل یکدیگر هستند؛ رکن اعتقادی و ایدئولوژیک، رکن علمی 
و تکنولوژیک، و رکن دفاعی و استراتژیک. استاد مصباح معلم 
و نظریه پرداز مبانی نظری و اعتقادی و مربی معنوی است؛ شهید 
فناوری است و سلیمانی بزرگ  پیشتاز در علم و  فخری زاده 

 محمدفناییاشکوری
 |  عضوهیاتعلمیموسسهامامخمینی

مصاحبه

سه رکن نظام اسالمی
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 هر یک از این سه 
پرچمدار  و  نماینده  قهرمان 

و  عظیم اند  و  نیرومند  لشکر  یک 
این پرچم دست به دست می گردد و 

هرگز بر زمین نمی افتد. هر یک از اینان 
میراثی گرانقدر از خود بر جای گذاشته 
و شاگردان بسیاری را پرورش داده اند 

قدرت  و  همت  با  را  راه  این  که 
ادامه خواهند داد. 

قهرمان میدان های حماسه و رویارویی سخت با دشمن است. 
این ارکان به هم مرتبط و متصل و به یکدیگر وابسته و مکمل 

یکدیگر هستند. 
اینها اساسی ترین عناصری است که یک جامعۀ پویا و پیشرو 
انقالبی به آن نیازمند است. آن استاد فرزانه، معرفت و معنویت 
تعلیم می دهد؛ آن دانشمند با الهام از آن معرفت و معنویت، دانش 
و ابزار تولید می کند؛ و آن قهرمان با استفاده از آن معرفت و 
دانش پنجه در پنجه اهریمن می اندازد و دست نحس اش را قطع 

می کند.
جوانان انقالبی این کشور چه وظیفه ای در قبال این بزرگان 

دارند تا راهشان را ادامه دهند؟
هر یک از جوانان عاشق کشور باید خود را برای ایفای نقش در 
یکی از این صحنه ها و نبرد در یکی از این جبهه ها آماده کنند. در 
جامعۀ انقالبی که اهداف الهی و عدالت خواهانه دارد و در برابر 
دشمنان ذلت تسلیم را نمی پذیرد، کار در هریک از این عرصه ها 
جهاد و سربازی و دفاع است. جهاد و شهادت در هر سه عرصه 

مطرح است. دشمن هم این حقیقت را خوب درک 
کرده است، از این رو بین آن ها فرقی قائل 

نیست؛ هر سه را هدف کینه و ترور قرار 
می دهد و به خاک و خون می کشد. 

هرکسی را که مفید به حال ایران سربلند 
تشخیص دهد عزم کشتنش را می کند، چه 
رزمنده میدان رویارویی نظامی باشد، مانند 
چمران و همت و سلیمانی، چه دانشمند 
هسته ای و موشکی باشد مانند شهریاری 
و طهرانی مقدم و فخری زاده و چه متفکر 

اندیشمند باشد، همچون مطهری و مفتح و  و 
بهشتی. اگر دستشان به ترور فیزیکی نرسد ترور شخصیت 

می کنند که بس دردناک تر و خسارت بارتر است و برای دشمن 
کم هزینه تر، مانند آنچه دشمن با آیت اهلل مصباح می کند، چنانکه 
در طول سالیان شاهد بوده ایم و این روزها از هنجره های شیطانی 
شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی به دست ایادی استکبار 

شاهد هستیم. 
ما سوگوار این عزیزان هستیم و جا دارد از ماتم فقدانشان اشک 
خون بریزم، اما هرگز مجالی برای یأس و نومیدی نیست. هر 
یک از این سه قهرمان نماینده و پرچمدار یک لشکر نیرومند و 
عظیم اند و این پرچم دست به دست می گردد و هرگز بر زمین 
نمی افتد. هر یک از اینان میراثی گرانقدر از خود بر جای گذاشته 
و شاگردان بسیاری را پرورش داده اند که این راه را با همت و 
قدرت ادامه خواهند داد. از این رو به دشمن هم باید گفت خیلی 
شادی و پایکوبی نکنید که هنوز هزار باده ناخورده در رک تاک 

است.

شاگردان و همفکران ایشان چه وظایفی دارند؟
از شاگردان و همفکران ایشان انتظار می رود که راه آن بزرگوار 
را در ابعاد مختلف ادامه دهند: در بعد علمی که فهم و عرضه 
اسالم اصیل به صورت عقالنی و کارآمد است؛ در بعد معنوی 
که خودسازی و بسط اخالق و معنویت و دینداری در جامعه 
است؛ و در بعد سیاسی که حمایت و پشتیبانی از حق در هر 
از آن در  پیشبرد اهداف نظام اسالمی و دفاع  به ویژه در  جا 
برابر تهاجم دشمن است. وظیفۀ دیگر دوستان و شاگردان استاد 
مصباح، معرفی شخصیت و اندیشه های ایشان و دفاع از ایشان در 

برابر شبهات و هجمه ها و تهمت های ناجوانمردانه است. 
آیت اهلل مصباح موافقان و مخالفان زیادی داشتند، چگونه باید 
با مخالفان برخورد کنیم و چه پاسخی به ایرادات آن ها بدهیم؟
کسانی که استاد فقید آیت اهلل مصباح )رضوان اهلل تعالی علیه( را 
می شناسند و با او به نحوی ارتباط داشته اند، چه ارتباط زنده و 
حضوری و چه از راه مطالعه آثار یا شنیدن سخنان ایشان، در چند 
دسته قرار می گیرند: بی طرفان، دوستان، منتقدان و دشمنان. گروه 
بی نظر و بی طرف: به نظر می آید جمع زیادی را دربرنگیرد، 
چون شخصیت و منش و اندیشه و سلوک استاد 
چنان بود که بعید است کسی با ایشان آشنا 
باشد، اما هیچ موضعی نسبت به ایشان نداشته 
باشد. دوستان و ارادتمندان اغلب کسانی که 
با استاد حشر و نشر بیشتری داشته اند در 
این دسته قرار می گیرند و دسته های دیگر 
معموالً کسانی هستند که یا اساساً با ایشان 
حشر و نشری نداشته اند و یا ارتباطشان بسیار 

کم بوده است. 
این گروه طیف گسترده ای را در بر می گیرد، از هم 
دوره ها و دوستان و شاگردان که از محضرش استفاده علمی و 
معنوی برده اند تا عالقمندان عامی که به نحوی از سخنرانی های 
عمومی و مواعظ و مواضعشان بهرمند بوده اند. منتقدان کسانی 
هستند که اندیشه ها و مواضع استاد را منصفانه و عالمانه نقد 
و بررسی می کنند. منتقد ممکن است ارادتمند استاد باشد، یا 
پژوهشگر بی طرفی باشد که به دور از دوستی و دشمنی در مقام 
بررسی علمی دیدگاه های ایشان است و یا حتی ممکن است 
مخالف و دشمن ایشان باشد؛ ولی فعاًل در مقام بحث علمی با 
رعایت اصول نقد علمی است. هرگز نباید منتقد به معنایی که 

گفتیم را با دشمن و مخالف یکی انگاشت. 
منتقد هر کسی باشد در مقام انتقاد محترم است و باید با او 
مواجهه علمی محترمانه داشت و کاری به نیت و انگیزه اش هم 
نداشت. ممکن است کسی به یک نظریه فلسفی استاد مصباح 
نقدی داشته باشد و بنده که شاگرد و مرید آن استاد هستم آن 
نقد را بپسندم و بپذیرم، چنانکه ممکن است در موردی اشکال را 
وارد ندانم و محترمانه آن را پاسخ دهم. مقتضای حقیقت جویی 
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و سلوک علمی این است. خود استاد مصباح نقاد اندیشه بودند 
بطوری که نظریات محبوب ترین استادش را نقد می کردند و نه 
تنها هرگز از نقد علمی آرا خودشان ناراحت نمی شدند، بلکه از 

نقد علمی استقبال می کردند.
از اینکه شخصیتی مثل آیت اهلل مصباح دشمنان بسیاری دارد نباید 
هرگز تعجب کرد. دشمنی واقعیتی است که وجود دارد و گریزی 
از آن نیست. نمی توان توقع داشت که کسی عمری از حق دفاع 
کند و با باطل بجنگد اما دشمن نداشته باشد. این محال است. 
آدم های بی خاصیت دشمن ندارند. انبیا و اولیا بدترین و بیشترین 
دشمنان را داشتند. گاهی چنان است که هرچه شخص بهتر و 
شایسته تر باشد دشمنان بیشتر و بدتری خواهد داشت. درباره 

امیرالمؤمنین)ع( گفتند: قتل فی المحراب لشدة عدله. 
مدتها او را بر منابر و در خطبه ها لعن می کردند. کار دشمن 
تهمت و هتاکی و فحاشی و تحریف و جعل و ترور فیزیکی و 
شخصیتی است. اقتضای طبیعتش این است و اگر جز این باشد 
جای تعجب دارد. باید افزود که بیشتر دشمنی ها با استاد مصباح 
در واقع دشمنی با نظام اسالمی و رهبری است و کسانی که به 
آن استاد فرزانه هتاکی و جسارت می کنند در حقیقت عقده ها و 
کینه های خود را نسبت به انقالب و رهبری اظهار می کنند، چرا 
که او از برجسته ترین مدافعان این نظام و رهبری و خار چشم 
دشمنان بود. هرکس که مدافع انقالب باشد در هر سنگری که 
باشد هدف تیر غضب و غیظ دشمن است، چه سردار رشید 
سلیمانی باشد، چه دانشمند شهید فخری زاده باشد و چه حکیم 
فرزانه استاد مصباح. و ترور شخصیتی بسی ناجوانمردانه تر از 
ترور فیزیکی است و خسارتش برای انقالب بیشتر است. دشمن 
گمان می کند که با بدنام کردن و ایجاد شبهه می تواند از نشر 
اندیشه ها و تأثیر کالم و جاذبۀ شخصیت او بکاهد. دشمن غیر از 
منتقد است و تهمت و هتاکی و بی ادبی غیر از نقد است. بنابراین 
آنچه در این روزها در بوق های تبلیغاتی دشمن و در فضای 
مجازی علیه آن حکیم فرزانه گفته می شود هرگز از جنس نقد 

نیست.
چگونه می توان منتقد را از دشمن تشخیص داد؟ وظیفه ما در 

مقابل دشمنی ها و در مقابل نقدها چیست؟
آنچه در این روزها در بوق های تبلیغاتی دشمن و در فضای 
مجازی علیه آن حکیم فرزانه گفته می شود هرگز از جنس نقد 
نیست. منتقد براساس منطق و به طور مستند آرا و مواضع را نقد 
می کند. آن کس که هتاکی می کند و تهمت می زند و کلیپ های 
تبلیغاتی در فضای مجازی منتشر می کند منتقد نیست، دشمن 
است. منتقد در پی کشف حقیقت است، اما دشمن به دنبال 
عقده گشایی و نفرت انگیزی و انتقام گیری است. نقد علمی دشوار 
است و کار هرکسی نیست، اما بدگویی و هتاکی و هیاهو و شانتاژ 

و پروپاگاندا به راه انداختن بسیار آسان است. 
در  متعدد  آثار  مصباح  آیت اهلل  استادند.  فنون  این  در  بعضی 

زمینه های گوناگون فلسفی، کالمی، قرآنی، سیاسی و اخالقی 
دارند. صدها مقاله و پایان نامه در شرح و بسط اندیشه های ایشان 
ایران  اثرگذارترین متفکران معاصر در  از  نوشته شده است و 
است. مطالعه این آثار و بررسی و نقد آن ها کار هرکس نیست، 
اما تهمت و ناسزاگویی و دشنام دادن و کاریکاتورکشیدن آسان 
است. نه نیازمند فکر است و نه نیازمند مطالعه؛ تنها چیزی که 
نیاز دارد خباثت و حماقت است. این گونه رفتارها کار متفکران 
و اندیشمندان نیست، کار اراذل و اوباش است. نقد اندیشه چیز 
دیگری است و نیازمند علم و معرفت و حکمت و ادب است. 
کسی که می خواهد نقد کند اول باید ادب نقد را بیاموزد بعد نقد 

کند.
وظیفه ما در قبال دشمنی ها روشنگری و رفع شبهه است، نه 
درگیرشدن با آن ها و به سطح آن ها تنزل یافتن و با زبان آن ها 
سخن گفتن. بسیاری از کسانی که در صف مخالفان آن استاد 
فرزانه قرار گرفته اند، قربانیان فریب و بمباران تبلیغات دشمن 
هستند. از این رو برخورد منطقی و اخالقی ما در آگاهی بخشی 
به آن ها می تواند اثرگذار باشد. در مواجهه با مخالفان و دشمنان 
استاد مصباح و ناجوانمردی های آن ها نباید دست به مقابله به مثل 

زد و پا را از مرز اخالق و منطق بیرون نهاد. 
اگر آن ها نسبت به آن بزرگوار جسارت و بی ادبی می کنند، ما 
نباید در مقام دفاع از او چنین کنیم. حق آن بزرگوار بر ما و 
ارادت ما به او هرگز مجوز شکستن مرزهای اخالقی نیست، 
بلکه خالف خواست آن استاد معنوی است. بدون افتادن در 
دام خشم و هیجان و با رعایت کامل منطق و اخالق می توان 
پاسخ مخالفان را داد. هرگز منتقدان استاد مصباح را با مخالفان و 
دشمنان او یکسان نگیریم، الزم است که سعی کنیم استاد را از راه 
اندیشه ها و آثار نوشتاری و گفتاری و سیره عملی او بشناسیم و 
در همان چارچوب ایشان را معرفی کنیم. ما نسبت به حضرات 
معصومین)ع( هم نباید غلو کنیم، چه رسد به شاگردان مکتب 
آن ها. از به کارگیری تعابیر غلوآمیز و یا حتی تعابیر حقی که ممکن 
است موجب سو فهم یا سو استفاده دشمنان و بیماردالن شود 

باید اجتناب کرد.
در پایان اگر نکته خاصی دارید بفرمائید؟!

آیت اهلل مصباح آن قدر کماالت علمی و عملی آشکار و محسوس 
نیازی به نقل کرامت ها و خواب های این و آن  دارد که هیچ 
نیست. بیان این گونه مطالب با صرف نظر از صحت و سقم اش، 
اگر به زیان نباشد قطعاً سودی ندارد. باالترین معرف استاد مصباح 
کارنامه درخشان علمی و عملی هشتادساله ایشان است. مطمئنًا 
مخاطب با بصیرت هرگز آنچه گفتیم را به معنای انکار کرامت 
بندگان خالص و مخلص خدا یا تردید در آن تلقی نخواهد کرد.

منبع متن:  مصاحبه با خبرگزاری مهر، 25 دی 1399.
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بین  جایگاهی  چه  مقاومت  گفتمان  و  نهضتی  دیپلماسی 
آرمان گرایی و واقع بینی دارد؟

ابتدا الزم است به این نکته اشاره کنم که مقاومت و دیپلماسی 
نهضتی حرکت جوهری سیاست خارجی جمهوری اسالمی  ایران 

مهردادروحاهّللقادیکنگاوری  
 |  دانشیارروابطبینالمللدانشگاهجامعامامحسین

مصاحبه

دو پایه اصلی دیپلماسی نهضتی
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در چارچوب آرمان های بلند انقالب اسالمی  است که هم زمان سه 
مأموریت سخت، نیمه  سخت و همچنین نرم را جهت حمایت 
از نهضت های آزادی بخش و دولت های حامی مقاومت دنبال 
می کند. پرواضح است که مهم ترین و تعیین کننده ترین بخش 
مبارزاتی، حوزه نرم یعنی مبارزه فکری در حوزه نهضتی است 
که در اینجا اصحاب قلم و اصحاب نظر می دانداران صحنه اند. 
گفتمان مقاومت به یک تعبیر آرمان گرایانه است و به تعبیر دیگر 
واقع بینانه؛ یعنی نوعی آرمان گرایی واقع بینانه؛ گفتمانی که همزمان 
با نگاه و توجه به نوک قله متوجه طول مسیر، موانع مسیر و 

الزامات حرکت به سمت قله است. 
از طرفی الزم است به این نکته اشاره کنم که در نظام معنایی 
انقالب اسالمی تمامی آرمان های بلند آن چه در حوزه داخلی 
و چه در عرصه خارجی منهای مقاومت به عنوان دال مرکزی 
انقالب ناممکن است، چراکه خود انقالب هم محصول مقاومت 
بود. به تعبیر منطقیون علت موجده هرچیزی علت مبقیه آن هم 

خواهد بود.
دیپلماسی نهضتی چه نقش و جایگاهی در سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی دارد؟
جمهوری  خارجی  سیاست  در  نهضتی  دیپلماسی 

اسالمی ایران از آغازین روزهای پیروزی انقالب 
روابط  در شکل گیری  مهمی  نقش  اسالمی 
خارجی و بین المللی کشور ایفا کرده است. 
چنین نقشی در بستر قانون اساسی به تدریج 
حاکمیتی  ساختارهای  تشکیل  به  منجر 
چون نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی گردید که مأموریت اصلی و اساسی 
آن پُشتیبانی  و حمایت از نهضت های آزادیبخش 

و دولت های حامی مقاومت در سراسر جهان است و 
این مهم البته در تعامل و همکاری با سایر ساختارهای رسمی 
و قانونی نظام تعیّن پیدا می کند. دیپلماسی نهضتی یعنی باور به 
گفتمان مقاومت و اندیشه مقاومت در سیاست خارجی؛ این نوع 
خاص از دیپلماسی ریشه در الهیات رهایی بخش و رنج متعالی 

انسان دارد. 
و  »تالش  نمود:  تعریف  چنین  می توان  را  نهضتی  دیپلماسی 
بسیج  مردمی  با هدف  نیروهای  ایمانی  و  اعتقادی  مجاهدت 
مستضعفان عالم علیه نظام سلطه در جهت ترویج و تثبیت گفتمان 
مقاومت.« بر طبق این تعریف مقاومت و دیپلماسی نهضتی هرگز 
محدود و محصور در میان مسلمانان و جهان اسالم نخواهد 
بود. به طور کلی دیپلماسی نهضتی بر پایه دو اصل ثابت قرار 
دارد؛ از یک طرف مبارزه با افراط گرایی و فرقه گرایی و از طرف 

دیگر کمک به جنبش های ضد آمریکایی و ضدصهیونیستی و 
دولت های حامی  مقاومت در سراسر جهان.

این مقاومت دارای چه ابعاد سلبی و ایجابی است؟
ببینید مقاومت نمی تواند فقط یک مسئله سلبی را مطرح و دنبال 
کند و بی توجه به مسائل ایجابی باشد. رویکرد مقاومت هم نفی 
و طرد است و هم تأیید و تثبیت. ابعاد سلبی مقاومت شامل 
مسائلی چون آمریکاستیزی، صهیونیسم ستیزی، وهابیت ستیزی 
)تکفیر( در چارچوب استکبارستیزی و ضدیت با نظام سلطه و 
ابعاد ایجابی آن آزادی خواهی، عدالت طلبی، استقالل گرایی است. 
کما اینکه پس از »ال اله« »اال اهلل« می آید. یعنی اینگونه نیست که 
مقاومت نداند که چه می خواهد؛ بلکه دقیقا می داند چه چیزی را 
می خواهد و چه چیزی را هم نمی خواهد. لذا انقالب اسالمی  هر 
فرد، جریان، جنبش و دولتی را که در چارچوب هریک از ابعاد 
ایجابی و سلبی مقاومت قرار گیرد، در هر نقطه از جهان که باشد 

متحد طبیعی خود می داند.
از بعد نظری نظریه مقاومت چه ارتباطی با سایر نظریه های 

روابط بین الملل دارد؟
همانطور که شما می دانید یک از مطالبات جدی رهبر معظم 
کشور  دانشگاهی  و  فرهنگی  قشر  از  انقالب 
کارکردن بر روی نظریه مقاومت است. به 
گونه ای که معظم له در دیدار با دانش آموزان 
و دانشجویان )آبان ۱۳۹۷( تأکید داشتند که 
نظریه  مقاومت در مقابِل دشمِن قوی پنجه 
را تبلیغ و ترویج کنید و این نظریه را یک 
نظریه اصیل و درست دانستند؛ هم در مقام 

نظر، هم در مقام عمل؛ 
احتماال می دانید که بنده در سال ۱۳۹2 و 
۱۳۹۴ یک مقاله علمی و یک جلد کتاب با همین 
عنوان منتشر کردم. اما نظریه مقاومت چیست. به نظر من نظریه 
مقاومت در چارچوب جهان بینی توحیدی و معرفت وحیانی 
به عنوان یک نظریه رهایی بخش در قالب پارادایم سلطه ستیزی 
و برخورد با سلطه و مبتنی بر قدرت روایت انقالب اسالمی  از 
متن اسالم ناب و با هدف غرب زدگی  زدایی از مناسبات قدرت و 

سیاست بین الملل تئوری پردازی شده است. 
این نظریه بیانگر روایت دیگری از متن سیاست و روابط بین الملِل 
مبتنی بر تزویر و معیارهای دوگانه است که با مبانی فرانظری 
هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه متعالی، رویکرد 
جدید و نوینی را مطرح می کند که دارای رگه های شالوده شکنانه 

نسبت به ساختار و عملکرد نظام بین الملل نیز است. 
لذا نظریه مقاومت به رغم تفاوت و تفاضل در مبانی هستی شناسانه 

دیپلماسی نهضتی بر پایه دو 
اصل ثابت قرار دارد؛ از یک طرف 
فرقه گرایی  و  افراط گرایی  با  مبارزه 
و از طرف دیگر کمک به جنبش های 
و  ضدصهیونیستی  و  آمریکایی  ضد 
دولت های حامی  مقاومت در سراسر 

جهان.
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علیرغم  متأسفانه   
دیپلماسی  و  مقاومت  اینکه 

تأثیرگذارترین  از  یکی  نهضتی 
حوزه های اجرایی در سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی  است و مستقیمًا بر 
منافع و امنیت ملی کشور تأثیرگذار 
است اما آنگونه که باید و شاید به 

مورد  آکادمیک  و  علمی  صورت 
توجه قرار نگرفته است.

و معرفت شناسانه با نظریه های رایج روابط بین الملل به دلیل نگاه 
توحیدی و معنامحور و همچنین اتصال به منابع وحیانی و قرآنی، 
در زمره جریان انتقادی نظریه پردازی روابط بین الملل قرار می گیرد 
و حتی نوعی قرابت مفهومی با مباحثی چون الهیات رهایی بخش 
و نظریه پسااستعماری و تاحدی نظریه امنیت هستی شناسانه پیدا 

می کند.
گفتمان مقاومت و نهضت های آزادی بخش چه نسبتی با هم 

دارند؟
خیلی مهم است که بدانیم محصول و نتیجه طبیعی باور به گفتمان 
مقاومت، شکل گیری هسته های مقاومت و ضرورت حمایت از 
جنبش های آزادی بخش ملی و اسالمی است که در اصول متعدد 
قانون اساسی به ویژه اصل ۳، ۱۵2، و ۱۵۴ هم بدان اشاره شده 
است. به عبارت دقیق تر نهضت های آزادی بخش، مدلوِل داِل 

مقاومت اند. 
پیشتر  که  همانگونه  طبعا  حمایت  نوع  این 

محدود  نظامی  حمایت  به  شد،  اشاره 
در  همه جانبه  حمایتی  بلکه  شد  نخواهد 
و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  ابعاد  همه 
حتی حقوقی است تا انشاهلل جنبش های 
مقاومت به پشتوانه مردمی تبدیل به دولت 
مقاومت شوند. البته چنین حمایتی برحسب 
یعنی  مقاومت  ام القرای  ملی  ظرفیت های 

جمهوری اسالمی ایران صورت می پذیرد. لذا 
این مسئله در بستر تاریخ، جغرافیا و جامعه مخاطب، 
تعیین کننده جهت گیری و ماهیت نهضتی خواهد بود.

 بنابراین برای اینکه این هدف مبارک و مقدس تحقق یابد حتما 
باید گفتمان مقاومت در جامعه هدف، جامعه پذیر و درونی گردد. 
یعنی توده مردم و به خصوص نخبگان جامعه اعم از نخبگان 
علمی و فرهنگی و سیاسی به صورت اقناعی به این نکته رسیده 
باشند که تنها راه عزت ملی و اقتدار ملی، کسب استقالل و قطع 
وابستگی به کشورهای سلطه گر است که جز با مقاومت فراگیر و 

همه جانبه محقق نخواهد شد.
چه  مقاومت  گفتمان  بیندازیم  نظری  کشور  داخل  به  اگر 
جایگاهی در سیاست اعالمی و اعمالی جمهوری اسالمی 

دارد؟
بحمدهلل امروزه، دیگر بر دوست و دشمن پوشیده نیست که 
حمایت همه جانبه و تمام عیار جمهوری اسالمی از مقاومت، نقطه 
تالقی سیاست اعالمی و اعمالی نظام و شاید تنها حوزه سیاست 
خارجی است که بسیار شفاف، صریح و قاطع دنبال می شود. 
دیپلماسی  آن  نمود  که  خارجی  حوزه  در  مقاومت  بنابراین 

اسالمی  انقالب  معتبر  صددرصد  حوزه  یک  است،  نهضتی 
است که کوچکترین فاصله و اختالفی بین سیاست اعالمی و 
سیاست اعمالی آن وجود ندارد و این نکته ای است که نه تنها 
افکار عمومی منطقه و جهان بلکه مورد توجه استکبار جهانی و 

کشورهای سلطه گر نیز قرار گرفته است. 
حتی جالب است بدانید ریشه اصلی خصومت غرب و تحمیل 
انواع و اقسام فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی و حتی 
در برهه های مختلف تهدید به استفاده از زور نظامی به دلیل 
جایگاه ویژه مقاومت و دیپلماسی نهضتی در سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی است در غیر این صورت جمهوری اسالمی 
منهای مقاومت کوچکترین مسئله و چالشی برای نظام سلطه 

نخواهد بود.
در پایان اگر نکته خاصی باقی مانده بفرمایید؟

اینکه  علیرغم  متأسفانه  اول،  می کنم؛  را عرض  نکته  دو 
مقاومت و دیپلماسی نهضتی یکی از تأثیرگذارترین 
خارجی  سیاست  در  اجرایی  حوزه های 
بر  مستقیماً  و  است  اسالمی   جمهوری 
منافع و امنیت ملی کشور تأثیرگذار است 
صورت  به  شاید  و  باید  که  آنگونه  اما 
علمی و آکادمیک مورد توجه قرار نگرفته 
است. این مسئله ضرورت تأسیس »کرسی 
در  نهضتی«  مطالعات  و  مقاومت پژوهی 
دانشکده ها و پژوهشکده های حوزه علوم سیاسی 

و روابط بین الملل کشور را ضروری می نماید.
نکته دوم اینکه براساس بیانیه مهم و راهبردی گام دوم انقالب 
می بایستی در چله دوم انقالب اتفاقات مبارکی، چه در حوزه 
داخلی و چه در حوزه خارجی، رخ دهد. معتقدم این اهداف 
نگاه وسیع  با  پیشرفت«  و  مقاومت  »دولت  بدون شکل گیری 
فرامرزی و فرامنطقه ای به جغرافیای مقاومت و حرکت همزمان 
بازدارندگی در خارج و سازندگی در داخل کشور آنگونه که 
باید و شاید محقق نخواهد شد تا زمینه ساز نظم نوین انقالبی با 

رویکرد تمدنی شود. 
به هر حال نظام انقالبی نیازمند دولت انقالبی و کارگزاران انقالبی 
است وااّل هرگز نخواهیم توانست گام های بلندی را در عرصه 

اقدام و عمل برداریم.
منبع متن:  مصاحبه ایکنا با روح اهلل قادری کنگاوری، 9 آبان 

.1400
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باشیم:  این باب داشته  بر تراث فقهی شیعه در  ابتدا مروری 
فقهای پیشین -تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی- بسیار محدود 
به فروعات مبحث جهاد پرداخته اند و به خصوص مشهور بر 

این عقیده بودند که جهاد ابتدایی جایز نیست و به اذن صریح 
و مستقیم امام معصوم)علیه السالم( نیاز دارد. همچنانکه فرهنگ 
حاکم بر مباحث فقهی جهاد، فرهنگ تقیّه بوده است، نه فرهنگ 

عباسکعبی
 |عضومجلسخبرگانرهبری

سخنرانی

نوآوری های فقهی در جهاد اسالمی 
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جهاد  که  فقها  مشهور  برخالف 
تقسیم  دفاعی  و  ابتدایی  به  را 

می کنند، ایشان معتقد است که این 
تقسیم بندی متعلق به فقهاء است، نه 

مستقیماً برگرفته از ادله  شرعی.

مبارزه. تا آنجا که چه بسا حتی کسانی که در مبارزات پیش از 
انقالب شرکت داشتند، از منظر فقهی تخطئه هم می شدند و 
مجبور بودند بر جواز مبارزه ی سیاسی با هدف انقالب اسالمی، 
استدالل فقهی بیاورند! اما پس از پیروزی انقالب که محصول 
مکتب فقهی و مبارزاتی امام راحل بود، تحّولی در این عرصه 
به وجود آمد و باعث احیای فقه حکومتی و خیلی از مباحث 

فقهی گردید که قباًل مهجور واقع شده بودند. 
پس از انقالب اسالمی و به خصوص با آغاز دوران دفاع مقّدس 
و شکوفاشدِن فرهنگ جهاد و ایثارگری، این شرایط باعث شد 
ضرورت  علمی  عمیق  نگرش  با  فقهی  باب  این  بازخوانی 
این نهضت  پیشگامِ  انقالب  پیدا کند و رهبر معّظم  بیشتری 
علمی بودند. لذا اصل اینکه رهبر معّظم انقالب ابتکارات و 
نوآوری های عمیق و روشمنِد فقهی  وارد این عرصه شدند، 

خودش یکی از وجوه امتیاز مباحث ایشان است. 
اهّمیت این موضوع زمانی روشن می شود که توّجه کنیم که 
اگر کسی بخواهد در بابی از ابواب فقه، مبتنی بر تراث پیشین 
اما  نیست.  مشکل  چندان  علمی  نظر  از  کارش  کند،  بحث 
پیشگامی در مباحث فقهی، بخصوص وقتی که همراه با ابتکار 

و ابداع و نورآوری باشد، کار ساده ای نیست. زیرا 
فقیهی که بخواهد مسائل فقهی را در عرصه  

حکومت و متناسب با زمانه مطرح کند، 
نیاز به تحقیق و مطالعه  گسترده، بررسی 
همه ی اقوال پیشینیان، تأّمل در موضوعات 
معاصر، دقت های فقهی ویژه و اختصاص 
زمان زیادی دارد و بنده نیز به دلیل سال ها 
آثاری  و  کتب  همه   مطالعه   و  پژوهش 
این باب نوشته اند،  که فقهای پیشین در 

اهّمیت این مسئله را کاماًل درک می کنم و 
لذا پیشنهاد اکید می کنم که دفتر حفظ و نشر 

آثار معّظمٌ له با مالحظه  اولویّت ها و مسائل جهان اسالم، متن 
کامل این مباحث را همچون درسنامه ی غناء و موسیقی منتشر 
کنند تا ابداعات و نوآوری های ایشان در این باب روشن گردد.
اگر بخواهیم مهم ترین ابداعات آیت اهلل العظمی خامنه ای در 
کتاب »ثالث رسائل فی الجهاد« را بشماریم، به اختصار چنین 

می توان گفت:
1 . نوآوری در تعریف فقهی جهاد

فقهای پیشین غالباً دو تعریف مشهور برای مفهوم »جهاد« ارائه 
کرده اند که در هر دو تعریف، »نبرد نظامی« محور قرار گرفته 
است، اما رهبر معّظم انقالب بر اساس استنباط عمیقی که از 
ادله  قرآنی و روایی داشته اند، تعریف جامع تری از این مفهوم 
اینکه  ارائه کرده و جهاد را اعّم از قتال می دانند. نکته دیگر 
ایشان اصطالح »جهاد« را دارای »حقیقِت شرعی یا متشّرعی« 
عموم  تصّور  برخالف  اصطالح  این  که  معتقدند  و  می دانند 

فقهای پیشین- برخاسته از ابداعات شرع مقّدس است. ایشان 
در این زمینه پژوهش لغوی بسیار گسترده ای کرده اند و حاصل 

آن را در دروس خود ارائه کرده اند.
2.  نوآوری در مؤلفه های رکنِی جهاد

»جهاد«  اساسِی  عناصر  در  نوآوری  باعث  تعریف  این  خود 
چنین  را  جهاد  اساسی  عناصر  معّظم له  لذا  است.  گردیده 

شمرده است: 
۱. تولید و به کارگیری قدرت. 

2. اِعمال این قدرت در جهت تحقق مصالح کلِی اسالم و امت 
اسالمی و دفع مفاسد )فی سبیل اهلل( 

۳. اِعمال قدرت در تقابل با دشمن باشد. 
۴. باعث غلبه بر دشمن، تضعیف و یا ازبین بردن دشمن باشد؛ و 

بنابراین دشمن شناسی یکی از عناصر مهم جهاد است. 
۵. باید تحت امر فقیهِ مدیِر مدبّر عاقِل باتقوا در عصر غیبت 

صورت بگیرد.
3 . نوآوری در دسته بندِی اقسام جهاد

مبحث جهاد  در  انقالب  معّظم  رهبر  ابداعات  از  دیگر  یکی 
نوآوری در دسته بندِی اقسام جهاد است. برخالف مشهور فقها 
که جهاد را به ابتدایی و دفاعی تقسیم می کنند، ایشان 
معتقد است که این تقسیم بندی متعلق به فقهاء 
است، نه مستقیماً برگرفته از ادله  شرعی؛ به 
ادلّه حیثیّات  به  مستند  ایشان  دلیل  همین 
متعّددی برای جهاد مطرح کرده و حدود 
مطرح  جهاد  برای  جدید  تقسیم بندی   ۶

می کنند. 
دسته بندی های  در  تحّول  ایجاد  بنابراین 
رهبری  ابتکارات  از  دیگر  یکی  نیز  فقهی 
در اجتهاد است که تأثیر مهّمی در فتوای نهایِی 

مجتهد دارد.
4 . نوآوری در مفهوم »دشمن« از نظر فقهی

بُغاة«  اهل کتاب و  پیشین همواره »مشرکان و  در کتب فقهی 
به عنوان دشمن معّرفی شده اند، اما رهبر معّظم انقالب بر اساس 
ادله ی فقهی نوآوری ویژه ای در »متعلَّق جهاد« دارند. چرا که 
از نظر ایشان متعلَّق جهاد »طاغوِت ُمحارب« است و در این 

جهت، میان کافر و مسلمان هم تفاوتی نیست. 
لذا رهبری معّظم با طرح این مسئله که آیا ریشه ی جهاد کفر 
است یا محاربه؟ گزینه ی دوم را قائل است. زیرا همه ی آیات 
جهاد معلَّل هستند به عنوان طاغوت و ظلم و افساد و استکبار 

و امثال اینها.
رهبر معّظم انقالب با نفی این انگاره  مشهور که »به وسیله  جهاد 
ببریم«، معتقد است که  بین  از  با شمشیر  می خواهیم کفر را 
هدف اصلِی جهاد، این است که موانع پیشرفت اسالم را از 
بین ببریم و این غیر از جهاد دفاعی است. زیرا در جهاد دفاعی 
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شما مورد حمله قرار می گیرد، و این یعنی انفعال! یعنی دست 
رو دست بگذاریم و منتظر باشیم تا دشمن چه اقدامی کند و ما 
عکس العملی نشان دهیم. اما جهادِ مصطلح فقهی از نظر ایشان 
این است که شما ابتکار عمل را به دست می گیرید و می خواهید 
اسالم را ترویج و حاکم کنید. لذا جهاد در واقع وسیله و ابزاری 
است برای نشر اسالم؛ اما نه بدین صورت که همچنان که انگاره  
معروف از جهاد ابتدایی است- شمشیر را باالسر کّفار بگیریم 

و بگوییم که مسلمان شو وگرنه کشته می شوی!
 نکته مهم دیگر این است که برمبنای آرای فقهی آیت اهلل العظمی 
خامنه ای، دشمنان اصلی که باید با آن ها جهاد کرد، حاکمیّت های 
کفر و سردمداران إفساد فی الرض هستند. از نظر رهبری طرف 
مقابل ما در جهاد فی سبیل اهلل، طاغوت، ظالم ، فاسد و مفسد و 
جنایت کار است. کسانی اند که مانع نشر توحیدند. زیرا هدف 
در  ایشان  و  است  اهلل«  الی  »الدعوة  فی سبیل اهلل  جهاد  بزرگ 
فارسی امروزِی نزدیک به آن معنا، جهاد را به »مبارزه« ترجمه 

می کنند.
5.  نوآوری در کیفیّت جهاد

قابل طرح است که  زمینه مسائل و پرسش هایی  این  البته در 
معّظمٌ له در مباحث مبسوط خویش به همه آن ها پاسخ داده 

با این تعریف  است. به عنوان نمونه »شرایط جهاد« 
رهبری  فتوای  طبق  است.  جدید  مختّصات  و 

معّظم، البته جهاد شرایطی دارد، شرط اولش 
است:  بحث  که  است  اهلل«  الی  »الدعوة 
یعنی همین  تفصیلی؟  یا  اجمالی  دعوت 
که بگوییم مسلمان شوید و اسالم خوب 
با  باید  نشدند  اگر  و  است  کافی  است، 

آن ها بجنگیم یا اینکه مقصود تبلیغ فرهنگی 
است؟ نظر رهبری این دّومی است. 

َربَِّک  یعنی باید طبق آیه  شریفه  »اُدُع إلی َسبیِل 
بِالِحکَمۀ و الَموِعَظۀِ الَحَسنۀ و جادِلُهم بِالّتی ِهَی أحسن« 

با دشمن مبارزه  فرهنگی کنیم، ولو اینکه چنین مبارزه ای سالیان 
متمادی طول بکشد. اما باید تا آنجا پیش برود که اتمام حّجت 
شود و إعذار ایجاد شود. همچنانکه در زیارت اربعین درباره 
اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( میخوانیم »فأعَذَر فی الدعاء و 
َمنََح النُّصح...«. لذا یکی از اصول مهّم سیاست خارجی دولت 
و  »امربه معروف  زیرا  باشد.  خدا«  به  »دعوت  باید  اسالمی 
به  »دعوت  و  است  داخلی  اصول سیاست  نهی ازمنکر« جزء 
خدا« یک اصل کالن و راهبردی برای سیاست خارجی. البته 

یک دعوِت فرهنگی است؛ نه نظامی.
۶ . نوآوری در مراتب جهاد

بنابر آنچه بیان شد، روشن می شود که طبق دیدگاه رهبر معّظم 
انقالب »جهاد ابزار است، نه هدف«، و بر این اساس، جهاد 

مراتبی دارد که پس از فّعالیّت فرهنگی، »حمایت از مستضعفیِن 
جهان و خدمت فرهنگی، عبادی و اجتماعی به آن ها از باب 
تألیف قلوب« مرتبه ی دوم جهاد است و »کمک به مستضعفین 
و محرومین تا خودشان بر علیه طاغوت کافر اقدام کنند« رتبه  
سوم جهاد عنوان می شود. نهایتاً آخرین مرتبه  جهاد که تحّقق 
آن هم شرایطی دارد »مبارزه  مسّلحانه برای رفع مانِع دعوت« 

است.
۷. نوآوری در تفریِع فروع

رهبر  اجتهادِی  روش شناختِی  ابعاد  مهم ترین  از  دیگر  یکی 
معّظم انقالب، طرح نظریّه های فوقانی برای تفریِع فروع است. 
دیدگاه های ایشان در باب جهاد، مبتنی بر چند نظریه ی فوقانی 

و کالن است که عبارتند از:
۱. نظریۀ الدعوة الی اهلل. ابتدا باید توضیح داده شود که دعوت 
الی اهلل اصاًل چیست؟ دعوت به چه چیزی است؟ دعوِت چه 

کسی است؟ ابزار دعوت چست؟
2.  نظریه  مقاومت. یعنی بعد از دعوت الی اهلل، استقامت و 
ایستادگی و مقاومت در راه خدا حتی اگر منجر به زندان و 
شکنجه و گروگان گیری و زخمی شدن و اعدام و کشته شدن 
باشد، باید اقدام شود و برای نشر آن هیچ محدودیتی نیست. 
می توان  را  مقاومت  این  نمونه های  همچنان که 
امروز در یمن و بحرین مشاهده نمود. البته 
این مسئله هم در حاکمیّت دولت اسالمی 
هم مصداق دارد. یعنی مقاومت در مقابل 
بزرگ  شیطان  که  جهان  اکبر  طاغوت 
است. کوتاه نیامدن از آرمان ها و ارزش ها 

برای پیشبرد اسالم.
که  فوقانی  نظریّه های  دیگر  همچنین 
نیست،  آن ها  شرح  امکان  مجال  این  در 
عبارتند از: ۳. بسیج عمومی و جریانسازی 

و دعوت به تشکیل دولت اسالمی. 
۴. تأسیس دولت و نظام اسالمی. 

۵. حفظ نظام اسالمی و وجوب دفاع از آن. 
و  اسالمی  نظام  وجود  پایه ی  بر  دین  حاکمیت  گسترش   .۶
پیشرفت آن. ۷. اصولی که فقه بین الملل در سیاست خارجی 

دارد.
این نظریّات فوقانی، در مقام استنباط ثمراتی دارند. یکی از 
فقط  »جهاد  که  است  این  جهاد  فقه  در  نظریه سازی  ثمرات 
در چهارچوب دولت اسالمی معنا پیدا می کند«، جهادِ قبل از 
تأسیس دولت را در صورتی مشروع دانستند که »برای تأسیس 
دولت« باشد و تحت نظر فقیه جامع الشرایط و ذیل همان هفت 

نظریه سازماندهی شود. 
نتیجه  مهمی که از این دیدگاه  رهبری معّظم می گیریم این است 

بر اساس مبانی فقهی ایشان، جهاد 
و  افراد  احواِل  و  شرایط  حسب  به 
در  و  دارد  مختلفی  مراتب  جوامع، 
فّعاِل  جهاِد  یک  مراحلش  همه ی 
مبتکرانه  توأم با تولید و ابتکار است 

با اقتدار و بازدارندگی.
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که به جای آن تقسیم مشهورِ جهاد به ابتدایی و دفاعی، می توان 
گفت که جهاد دو مرحله دارد: قبل تأسیس دولت و بعد از 
تأسیس دولت؛ که هر یک از این دو آثار فقهی مختّص به خود 
را دارند. بنابراین تأسیس و حفظ و پیشرفت دولت اسالمی، 
محور جهاد فی سبیل اهلل است. البته ناگفته نماند همان طور که 
قباًل بیان شد، طبق دیدگاه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، 
دایره ی جهاد از منظر فقهی بسیار گسترده تر از نبرد نظامی )قِتال( 
است؛ بنابراین از نگاه ایشان اگر ما بتوانیم اهداف اسالم را بدون 
قِتال محّقق کنیم، این اولویت دارد. که ترک قتال با دو شیوه 
ممکن است: صلح دائم )عقد ذّمه که به نظر رهبری اختصاصی 
به اهل کتاب ندارد( و صلح موقت )از جمله امان( که در کتاب 
»ثالث رسائل فی الجهاد« به آن پرداخته شده است. چه بسا 
با  این سه مقاله ی خاص  یکی از علت هایی که رهبرانقالب 
این موضوعات که همه مربوط به ترک قتال هستند را منتشر 
کردند، این باشد که ایشان می خواستند این بُعد اسالم را معرفی 

و برجسته نمایند.
8. نوآوری در اصول روش شناختِی استنباط

یکی دیگر از مختّصات روش شناختِی استدالل های رهبری در 
این سه کتاب، این است که توجه مؤّکدی به مصالح دولت 
که  است  عبادت هایی  زمره   در  که جهاد  دارند. چرا  اسالمی 
دولت  مشروع  )رهبر  امام  بدون  و  است  منصب  به  متقّوم 
اسالمی( معنا ندارد. )همچون زکات و خمس که مالیاِت دولت 
اسالمی هستند.( در مناصب قیود مهّمی مطرح است از جمله 

»مصالح عامه« که والیت مقیّد به آن است. 
ایشان این مصالح عامه را در هر سه مقاله مورد توّجه ویژه 
قرار می دهد. البته بر اساس روایات اهل بیت علیهم السالم؛ نه 
بر اساس مصالح مرسله  اهل سنت. چون این مصلحتی که در 
والیت هست، پایه و مبنایی برای سیاست شرعی دولت اسالمی 
است. ویژگی دیگر مباحث فقهی ایشان این است که موضوعات 
معاصر را در مباحث خود مدخلیّت می دهند و توّجه بسیاری به 
مسائل معاصر دارند. به عنوان مثال »ویزا«ی امروزی را از سنخ 

»أمان« می دانند با توضیحاتی که درباره امان دارند. 
ویزای  با  مثاًل  که  افرادی  تمام  فقهی  نظر  از  دلیل  همین  به 
اسالمی  دولت  أمان  در  می شوند  ما  کشور  وارد  گردشگری 
تعارضی  کوچک ترین  ایشان  به  ندارد  حق  کسی  و  هستند 
با ویزا به کشورهای دیگر  بکند؛ همچنان که مسلمانان وقتی 
بروند، از نظر فقهی وظیفه دارند که قوانین آن کشور را رعایت 
کنند و حق نقض آن قوانین را ندارند. همچون حضرت امام 
نوفل لوشاتو، کاماًل  پاریس و  به  )رضوان اهلل علیه( که در سفر 

مراقب رعایت قوانین محلی و کشورِی آنجا بودند.
9. دیدگاه های ویژه  رهبر معظم انقالب در باب جهاد

همان طور که روشن است، رهبر معّظم انقالب در باب جهاد، 

مبانی ویژه ای دارند که این مبانی، تأثیرات خود را در مقام فتوا 
از  که  متمایز  دیدگاه های  و  فتاوا  از  برخی  اکنون  گذاشته اند. 
مبانی فقهی ایشان در باب جهاد استنتاج می شود را به اختصار 

بیان می کنیم:
الف( تالش خستگی ناپذیر؛ وظیفه  ُمجاهد فی سبیل اهلل

بر اساس این دیدگاه، جهاد فی سبیل اهلل الزاماتی دارد که عبارتند 
از: ۱. ُمجاهد باید همه  ظرفیّت های جسمی و روحی و فکری 
و ذهنی و عاطفی و زبانی و آبرویی خود را در راه خدا به کار 
خود  مسیر  در  باید  پیوسته  فی سبیل اهلل  ُمجاهد  یعنی  بگیرد. 
تالش خستگی ناپذیر داشته باشد؛ مجاهد باید هر هدفی که 
محّقق شود برود به سراغ هدف بعدی. یعنی همه ی فّعالیّت های 
مجاهد، برای عّزت و پیش َروِی اسالم است. 2. تحّمل هرگونه 
 .۳ می شود.  مجاهد  متوّجه  مسیر  این  در  که  آزاری  و  اذیّت 
تولید قدرت و سازماندهی و وحدت و نیروها ۴. آمادگی برای 
شهادت. ۵. رهبرِی آگاه. بنابراین می توان گفت که اساساً اسالم 
با جهاد فی سبیل اهلل)در این معنای گسترده اش( است که پیش 

می رود.
ب( جهاد تعطیل بردار نیست؛ جهادِ امروز می تواند در عرصه  

سایبری باشد.
یکی از نکات مهّمی که درباره  فتوای فقهی رهبر معّظم انقالب 
فقهی  مبانی  اساس  بر  که  است  این  داشت،  توّجه  بدان  باید 
ایشان، جهاد به حسب شرایط و احواِل افراد و جوامع، مراتب 
مختلفی دارد و در همه ی مراحلش یک جهادِ فّعاِل مبتکرانه  توأم 
با تولید و ابتکار است با اقتدار و بازدارندگی. لذا ما براساس فقه 
رهبری، قاعده ای تأسیس کرده ایم مبنی بر اینکه »الجهاُد الیُتَرُک 
بِحاٍل« یعنی جهاد تعطیل بردار نیست. دقیقاً مثل نماز که قابل 

تعطیل نیست و در هیچ حالی اجازه  ترک آن نیست. 
هرکسی از اّمت اسالمی چه زن و چه مرد، چه آنان که توانایی 
جسمی دارند و چه آنان که توانایی جسمی ندارند، قطعاً یکی 
از مراتب و أنحاء جهاد بر عهده شان است. آن استثنائاتی که 
در کتب فقهی بیان شده )که مثاًل نابینا و... را استثناء کرده اند( 
هم درباره یکی از مراتب جهاد است که همان جهاد با سالح 
نظامی است. امروز هم گرچه جهاد نظامی برای جامعه  ما میّسر 
نیست، اما مراحل دیگر جهاد قطعاً بر همه واجب است. لذا 
جواِن امروز می تواند به عنوان مثال- در عرصه ی فرهنگ و در 
جبهه ی جنگ سایبری وارد عرصه بشود و با دشمن مبارزه کند.

ج( جهاد اسالمی بر ضّد »ملت ها« نیست
مبانی فقهی معّظمٌ له، شمشیِر جهاد برای  این اساس طبق  بر 
برای مّلت های مستضعف و محروم  ایجاد رعب و وحشت 
حتی کافران  از آن ها نیست و حکومت اسالمی حق ندارد آنان 
را بترساند. چرا که اسالم کافرستیز نیست، بلکه طاغوت ستیز 
است. لذا کافر مستضعف هم باید در امان و امنیّت باشد. کافِر 
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طاغوت و کسی که از طاغوت حمایت می کند نباید در امنیّت 
بلکه  نیست.  »ملت ها«  بر ضّد  اسالمی  بنابراین جهاد  باشند. 

برضّد »نظام های طاغوتی کفر« است. 
بنابراین آن موضعی رهبری معّظم درباره ی فلسطین و در تقابل 
با رژیم صهیونیستی دارند، کاماًل منطبق بر مبانی فقهی ایشان در 
باب جهاد است؛ زیرا ایشان بیان فرمودند که یهودیاِن مستضعف 
که  است  غاصب  دولت  و  حاکمیّت  بلکه  نیستند؛  ما  هدف 
این پرسش  اکنون  تقابل هستیم.  در  او  با  و  ما است  دشمن 
نَّ أَشدَّ النّاس  مطرح می شود که مقتضای آیه ی شریفه ی »لَتَِجدَّ
ِعداَوًة لّلذیَن آمنوا الیهود و المشرکین« چه می شود؟ در پاسخ 
اجمالی باید گفت: »ال« در این آیه شریفه، »ال« عهد است و 
مقصود از »الیهود« در این آیه شریفه، یهودِ بنی نضیر و بنی قینقاع 

)صّلی اهلل علیه وآله(  پیامبر  با  که  هستند  بنی قریظه  و 
از  منظور  همچنان که  کردند.  نقض پیمان 

»المشرکین« هم مشرکاِن قریش بودند که به 
پیامبراعظم )صّلی اهلل علیه وآله( آمده  جنگ 
بودند و کمر هّمت به نابودی اسالم بسته 

بودند.
د( نه اصالِت جنگ، نه اصالِت صلح؛ بلکه 

اصالِت جهاد.
و  می شود  طرح  امروز  که  دیگری  پرسش 

بسیار مهم است، این است که »روابط بین الملِل 
اسالم مبتنی بر جنگ است یا صلح؟« بعضی از فقها 

صلح  اصالِت  به  قائل  کرده اند  بحث  تقیّه ای  نگرش  با  که 
مفهوم جهاد در  از  به درک صحیحی  برخی هم که  هستند، 
اسالم نرسیده اند، معتقد به اصالت جنگ شده اند. اما براساس 
اسالم در  انقالب می توان گفت که  معّظم  فقهی رهبر  مبانی 
روابط بین الملل »اصالت جهاد« را اقامه کرده است؛ اما جهاد نه 
به معنای نبرد نظامی؛ بلکه یعنی »اصالِت تالش برای برافراشتِن 
کلمۀاهلل و توحید«. حاال این هدف اگر بدون جنگ و با صلح 
و تلّفات کمتر حاصل شود، بهتر است. به همین دلیل است که 
معّظمٌ له در این کتاب »ثالث رسائل فی الجهاد«، شیوه های پایاِن 
نبرد نظامی را از نظر اسالم بیان کرده اند. که عبارت است از: ۱. 
إعطاُء المان: که می تواند موقّتی باشد و یا دائمی. 2. ُهدنه: که 

موقّتی است. ۳. ذّمه: که دائمی است.
ه( اصول حاکم بر جنگ نظامی

برمبنای  می گیرد،  صورت  وقتی  هم  نظامی  جنگ  همین 
دیدگاه های رهبر معّظم انقالب اصول کالنی دارد که این اصول 

را باید رعایت کرد. این اصول عبارتند از: 
۱. تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان. 

2. ممنوعیّت تعّرض نظامی به غیرنظامیان.
 ۳. تناسب با ضرورت جنگ. 

۴. تناسب اسلحه و نوع مبارزه. مثاًل نمی توان برای یک عده  
اندک از یک سالح ویرانگر استفاده کرد. این چهار اصل امروز 
مورد تأیید قوانین بین المللی هستند که از فقه اسالمی استنباط 

می شوند.
و( ُحرمت تولید و استعمال سالح هسته ای به حکِم اّولی

بر  مبنی  انقالب  معّظم  رهبر  »فتوای  که  می شود  گفته  گاهی 
حرمت تولید و نگهداری و استعمال سالح هسته ای یک حکِم 
تقیّه ای است؛ و نه حکم اّولی« در این خصوص نکته  بسیار 
مهّمی که باید بدان توّجه داشت این است که طبق فتوای رهبر 
معّظم انقالب، مبتنی بر ادله  مسّلم فقهی، تولید و نگهداری و 
یا  ثانوی  اّولی و نه حکم  از بمب هسته ای به حکِم  استفاده 

تقیّه ای- حرامِ مسّلم است. 
توضیح ادلّه اینکه: از نظر قرآن کریم، ایجاد آلودگی 
محیط زیست، چه به میزان کم باشد و چه 
زیاد، اگر موجب تهدید نسل بشر - همین 
به حکم  باشد،  آینده-  یا نسل های  نسل 
اّولی حرام است. یعنی اگر امر مرّدد شود 
قطعه ی  یک  در  دشمن  بر  پیروزی  بین 
بشری،  زیست  محیط  تهدید  و  محدود 
محیط  حفظ  تزاحم،  باب  قواعد  طبق 
زیست مصلحت ارجح و اقوی دارد. لذا 
مشمول  که  حکومت هایی  کریم  قرآن  در 
»یُهلِکوَن الَحرَث و النّسَل« هستند مذّمت شده اند؛ 
و  است  طاغوتی  اختصاصات حکومت  از  کاری  زیرا چنین 
اسالمیّت  از  بکند،  کاری  اسالمی چنین  اگر حکومت  اساساً 
ساقط می شود. چرا که یکی از مصادیق افساد فی االرض است. 
ةٍ تُرِهبوَن بِه  طبق آیه شریفه »و أِعّدوا لَُهم ما استََطعتُم مِن ُقوَّ
ُکم« هم، »تقویّت قوای نظامی« مقیّد به »إرهاب  َعُدوَّ اهللِ و َعُدوَّ
عدّو« شده و این إرهاب، نه تنها تالزمی با تولید و نگهداری 
بمب هسته ای ندارد، بلکه برخالف راهبرد تهدیدزدایی است و 
برعکس باعث ایجاد تهدید برای دولت اسالمی می شود و در 
این زمانه و با توجه به روابط بین الملِل این عصر، اساساً ضّد 
قدرت است. زیرا به طور مثال اگر همین حاال جمهوری اسالمی 
یک موشِک نقطه زن به نیروگاه هسته اِی تل آویو شلیک کند، این 
در واقع تهدید اصلی برای اهالِی همان سرزمین است. بنابراین 
مال و  برای جان و  تهدید  به خودیِ خود یک  بمب هسته ای 

ناموس مسلمانان است.
منبع متن:  نشست تخّصصی روش شناسِی اجتهادی حضرت 
الجهاد«،  فی  رسائل  »ثالث  کتاب  در  خامنه ای  آیت اهلل 
مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، منتشرشده در 

وبسایت مقام معظم رهبری.

رهبر  فقهی  مبانی  براساس 
که  گفت  می توان  انقالب  معّظم 
»اصالت  بین الملل  روابط  در  اسالم 
جهاد« را اقامه کرده است؛ اما جهاد 
یعنی  بلکه  نظامی؛  نبرد  به معنای  نه 
برافراشتِن  برای  تالش  »اصالِت 

کلمةاهلل و توحید«. 
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به صورت یک بحث  آن هم  مقاومت  اول من چرایی  بحث 
البته تأکید من بیشتر در بحث الهیات مضاف  تئوریک است، 
است. به نظر بنده مقاومت یک جریان و واقعیت است. من واژه 
جریان را به معنای کاماًل آکادمیک خودش استفاده می کنم. جریان 
یعنی یک اتفاق عملیاتی است که دارای پیرو و دغدغه مند است 
و به کنشگری می پردازد. عده ای در دنیا به صورت عملیاتی این 
موضوع را پیگیر هستند. وقتی مقاومت در دنیا یک حقیقت و 
جریان است به این نتیجه می رسیم که مقاومت ظرفیت بسط دارد؛ 
یعنی مقاومت این ظرفیت را دارد از جریان به گفتمان تبدیل شود. 
وقتی یک اندیشه ای در حد فرضیه است اثبات و ابطال و به 
نظریه تبدیل می شود و این فرآیند منطقی به جریان می رسد. وقتی 
جریان شد، یعنی عده ای دغدغه مند در عالم عمل هم آن را دنبال 
می کنند. مقاومت در حد جریان در حال بررسی است، اما باید به 
گفتمان تبدیل شود. وقتی بخواهد چیزی به گفتمان تبدیل شود 
باید مثل هوا باشد. رهبر معظم انقالب تعریفی از گفتمان دارند 
که می فرمایند: گفتمان مثل هواست چه بخواهی چه نخواهی باید 
تنفس کنی. اگر می خواهی مقاومت به گفتمان تبدیل شود حتی 

آنتی مقاومت ها هم به این برسند که مقاومت را باید پذیرفت؛ اگر 
می خواهی مقاومت یک شیفت فاخرتری داشته باشد و از جریان 
به گفتمان تبدیل شود، نمی توان مگر اینکه مبانی تئوریک مقاومت 

خوب تبیین شود.
همانطور که مقاومت تنها مختص ایران و لبنان نیست بلکه به 
همه جای دنیا رفته، از حیث کارکردی هم بسط جدی پیداکرده 
است. مقاومت امروزه فقط در عرصه نظامی معنا نشده است، تا 
دیروز اگر مقاومت در حزب اهلل لبنان به معنای کنشگر نظامی تلقی 
می شد امروزه با یک مضاف الیه دیگری روبرو است. مقاومت 
امروز در موطن خودش یک  نظامی می گرفت،  دیروز پسوند 
پسوند دیگری گرفته مثل مقاومت اقتصادی، مقاومت علمی، شاید 
فرداها مقاومت در حوزه فرهنگی، در حوزه رسانه و سینما و نیز 
پسوندهای دیگری بگیرد. بنابراین مقاومت از حیث کارکردی هم 
بسط پیدا کرده است. این بسط در جایی اتفاق می افتد که آن پدیده 

ظرفیت نوزایی چند وجهی را داشته باشد.
اگر اینگونه نباشد از بین خواهد رفت، همچون مکاتب و ایسم هایی 
که به دلیل نبود این نوزایی دیگر اثری از آن ها نیست. هر نظریه ای 

یحییجهانگیری
|  مدیرکلارتباطاتعلمیوبینالمللیدانشگاهمذاهباسالمی

سخنرانی

 مقاومت و نظریه پردازی الهیاتی
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ظرفیت این را ندارد که به جریان تبدیل شود و هر جریانی ظرفیت 
تبدیل شدن به گفتمان را ندارد. اگر جریانی فراجریان باشد به 
گفتمان تبدیل می شود. این جریان اگر چه متولد شده و فرزند بستر 
نظامی بود، اما کارکردهای دیگری نیز پیدا کرد و در سایر حوزه ها 
نیز دغدغه آفرین شد. آن هنگامی که لیبرال به ایسم و مکتب تبدیل 
شد، توانسته بود مبانی نظری پیشین خود را تبیین کند. مقاومت 
نیز در حال تولید پسینه ایی در حوزه  های کارکردی است، اما مبانی 
پیشین آن مورد غفلت قرار گرفته است و اگر تولید نظریه اتفاق 
نیفتد مقاومت کور خواهد بود و به کج راهه ها رفته و نمی تواند 

کنشگری داشته باشد و نهایتاً به گفتمان تبدیل نخواهد شد. 
مومنین باید به کافران بچربند. در آیه دیگر می فرماید باید استقامت 
بکنید. همه این آیات مبانی ما بود که مقاومت داشته باشیم اما 
سؤاالت فراوان الهیاتی داریم که اگر اینها حل نشود مقاومت 
توان تبدیل شدن به گفتمان را نخواهد داشت. در حد جریان 
خواهد بود و به گفتمان تبدیل نخواهد شد و نمی تواند کنشگر 
خوبی در حد جهانی باشد. ایسم هایی خواهد ماند که فرابخشی و 
چندوجهی باشند. ایسم مقاومتی که امام تولید کرد فراتر از امام و 
فراشیعی عمل کرد. لذا مقاومت امروز سنی کمتر از شیعی نیست. 
سال گذشته پاکستان بودم و رئیس بزرگترین حزب پاکستان را 
دیدم، ایشان گفت: ما اینگونه ایستادگی در برابر امپریالیسم را از 
امام خمینی)ره( یاد گرفتیم. از این رو مقاومت امروز فراخمینی، 
فراشیعی و حتی فرااسالمی و فرادینی شده است. ماه رمضان 
افطار  مراسم  برای  مرا  میس  دیوید  بنام  بودم کشیشی  سیدنی 
دعوت کرد. برای من هم غذای جداگانه ای گذاشته بود پرسیدم 
غذاها حالل است؟ گفت من برای شما غذای حالل گذاشته ام و 
برای مهمانان یهودی هم غذای جدا گذاشته ام. دیوید میس یکی از 
فعاالن مسیحی ضد امپریالیسم است. من به او گفتم این اندیشه ها 
مختص شیعیان است، گفت ما از نگاه شما وام گرفته و در اندیشه 
خود بومی سازی کردیم و این اندیشه در مکتب ما هم جواب 

می دهد. 
حوزه قلمرویی مقاومت بسط پیدا کرده است. مقاومت یک ایسم 
پایا و پویا خواهد بود اگر از اتوبان مباحث تئوریک بگذرد وگرنه 
ابتر خواهد شد. ما امروز به الهیات مقاومت احتیاج داریم. اگر 
مقاومت الهیاتی به الهیات مقاومت تبدیل نشود و فقط دغدغه های 
الهیاتی داشته باشد، مشکالت تئوریکی پیدا خواهد کرد و پایا و 
پویا نخواهد بود و به پایان می رسد. ما امروزه به الهیات مقاومتی 
نیاز داریم و اگر مقاومت الهیاتی به الهیات مقاومتی تبدیل نشود، 
اندرسون ها  یعنی  تئولوژیک خواهد شد.  مقاومت دچار خطر 
با ما نخواهند بود چون اندرسون دغدغه »اهلل« ندارد.آیه شریفه 
استَقاموا...«؛ در حقیقت  ثَُمّ  اهلَلُّ  َربُّنَا  قالوا  الَّذیَن  »إَِنّ  می فرماید: 
کسانی که گفتند پروردگار ما خداست  سپس ایستادگی کردند...« 
الُکّفار...« را هم داریم، در اینجا این  از طرفی آیه »اَِشّداُء َعَلی 
پرسش مطرح است که چگونه براساس این دو آیه، دغدغه مندان 

و طرفداران عرصه مقاومت را که بی دین هم هستند زیر چتر 
مقاومت جای بدهیم؟ چطور می توان دیویدمیس را که کافر است 
زیر چتر مقاومت قرار دهیم؟ آن ها را زیر چتر کفر قرار دادیم 
چطور می توان زیر سایه مقاومت قرار داد؟ اگر این مسائل حل 
نشود مقاومت به گفتمان تبدیل نخواهد شد. در آیه شریفه »َو لَْن 
یَْجَعَل اهلَلُّ لِْلکافِریَن َعَلی الُْمْؤمِنیَن َسبیاًل« فرموده است که کافر 
نباید بر ما چیرگی داشته باشد. اگر این آیه را حل نکنیم نمی توان 

به پرسش ها پاسخ داد. 
مقاومت باید مباحث تئوریک و الهیات را حل کند که مستلزم 
روی آوردن به الهیات مضاف است. با توجه به اینکه امروز زیر 
سایه مقاومت، غیرمسلمانان و غیردینداران هم آمده اند، این عرصه 
باید مباحث تئولوژیک و تئوریک خود را حل کند و الزمه آن این 
است که به الهیات مضاف بپردازیم. الهیات امروزه الهیات مضاف 
شده است، مثل فقه مضاف و فلسفه مضاف. در الهیات مضاف بر 
دغدغه بشر تأمل می کند مثل الهیات جنگ، الهیات صلح و الهیات 
معلولیت که در ایران ادبیاتی در این زمینه تولید می شود. امروزه 
جا دارد از یک الهیات مضاف از یک دغدغه بشری مثل مقاومت 
صحبت کنیم. مقاومت، دغدغه نه فقط پیروان امام خمینی، نه فقط 
شیعیان و نه فقط الهیدانان که دغدغه همه بشر است. اگر بخواهیم 
مقاومت در یک منطقه جغرافیایی نماند و به همه افراد بسط پیدا 
کند و به گفتمان تبدیل شود و پسوندهای مختلف بگیرد و گستره 
قلمرویی داشته باشد الهیات ما باید به دغدغه مقاومت توجه کند. 
آن وقت مقاومت پاسخگو خواهد بود. اگر نتوانیم تئوری ها را 
بحث کنیم تردید نکنید مقاومت دچار چالش شده و فقط نظامی و 
یا در جریانهای پیروان امام خمینی خواهد ماند. اگر مقاومت فقط 
گستره جغرافیایی داشته و اگر نتواند تبیین تئوریک داشته باشد و 
پیشوندهای خود را حل کند، دچار ابهام خواهد شد و این ابهام 
فرزند ناخلفی است که پدر را ترور خواهد کرد. در سال های اخیر 
ما جریانهایی مثل فرج عبدالسالم داشتیم که در حوزه شبه مقاومت، 
نظریه تولید کردند و نتیجه آن، اخوان المسلمین در افغانستان و 
داعش در عراق و سوریه بود.  امروز کسانی مانند؛ قول ریچارد 
باکستر می گویند من نمی فهمم چه فرقی بین تروریزم و مقاومت 
است؟ چه فرق است بین عملیات انتحاری و عملیات استشهادی؟ 
وقتی مبانی تئوریک حل نشود، حزب اهلل مقاومت لبنان و انصاراهلل 
یمن به جای اینکه جریان مقاومتی باشد که همه پیرو آن باشند 
متأسفانه در یک لیست سیاه تروریستی قرار می گیرند و این یعنی 
پایان مقاومت. ما باید درباره فقه مقاومت بحث کنیم و اخالق و 
تفسیر مقاومت را مورد بحث قرار دهیم، اگر اینها مطرح شود 
مقاومت می تواند پاسخگو باشد. اگر الهیات مقاومت تولید نشود 
مقاومت نه تنها کنشگر و پیشران و پیشرو نخواهد بود، بلکه دچار 
پارادوکس و ابهام نیز خواهد شد؛ لذا نیاز به اندیشه و تولید نظر در 

این عرصه وجود دارد.
منبع متن:  سخنرانی در خبرگزاری ایکنا، 1۷ خرداد 1400.
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هیچ یک از مصلحان، جنگ را به عنوان یک مطلوب بالذات 
در برنامه خود نداشته اند و همه صالحان و مصلحان تاریخ که 
خواستند در زندگی انسان ها تأثیر مثبتی گذاشته باشند، به دنبال 
صلح و امنیت و اخالق بوده اند و در مواقعی به عنوان مطلوب 

بالعرض ابزارهای دفاعی و جنگی را نیز به کار برده اند. 
با توجه به گذشته تاریخی، در کنار این واقعیت، جهان امروز 
دنبالش  به  تمام عدالت طلبان  که  آرمان هایی  با  که  را می بینیم 

ابراهیماصولی 
 |  عضوهیاتعلمیدانشگاهمالکاشتر

سخنرانی

رویکرد نظری مقاومت
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بودند، فاصله دارد و فاصله طوری است که به راحتی نمی توان 
از آن چشم پوشید و تبعات آن را نادیده انگاشت. امروزه در 
جهان با صلح به معنای واقعی و آرمانی آن فاصله داریم. در 
عمل که نگاه می کنیم، در سطح جهان و منطقه اگر بخواهیم یک 
مقدار عمل گرایانه تحلیل کنیم، نمونه هایی را در یکسال اخیر در 
مورد کشور خود مشاهده کرده ایم. ترور شهید سلیمانی و شهید 
فخری زاده، نمونه های بارزی در یکسال اخیر بودند که یک دولت 
یا یک گروه به خود اجازه دادند که بدون هیچ محاکمه خاص و 
اعالم جرم خاصی، دست به ترور و حذف فیزیکی دانشمند یا 

سردار ما بزنند. 
این نشان می دهد که جهان واقعی ما با جهانی که مورد انتظار 
فالسفه بوده، فاصله زیادی دارد. در منطقه نیز کشورهایی را داریم 
که به خود اجازه می دهند بدون رعایت پروتکل های بین المللی 
و نظام های خاصی که در سطح جهان است، دست به تجاوز و 
جنگ بزنند یا اجازه توسعه یا بهره مندی کشور دیگر از منابع 
خاص خود را نمی دهند. این موارد به ما این نکته را گوشزد 
می کند که نمی توانیم در شرایط فعلی دست از مولفه های قدرت 
و اقتدار ملی برداریم و به امید این باشیم که قوانین جهانی برای 

ما این امنیت و این عدالت را به ارمغان بیاورد.
ما در جامعه آرمانی جهانی شاید چنین شرایطی 

را داشته باشیم که عدالت و اخالق برای همه 
بشریت صلح و امنیت را به بار آورد، اما در 
جهان فعلی با توجه به اتفاقاتی که بوده و 
هست، این امید کمرنگ است و نمی توان 
انتظار داشت بدون اینکه خودمان مولفه های 

صلح،  شاهد  کنیم،  تقویت  را  خود  اقتدار 
امنیت و رفاه قابل قبولی در سطح ملی باشیم. 

مسئله دیگر اینکه، آیا همچنان کشورهایی که خود 
دارای این امنیت و مولفه های توسعه و رفاه هستند، بدون 

استعمار کشورهای دیگر و به عبارت بهتر، با تقسیم عادالنه این 
رفاه را همچنان دارند؟ یا به عبارت بهتر آیا در جامعه آرمانی 
خود، با تقسیم عادالنه ثروت، همه افراد بشر به این رفاه و امنیت 

دست می یابند یا خیر.
 دست کم کشورهایی که امنیت و توسعه زیادی دارند، به دلیل 
استعمارگری آن ها است و اگر اینطور نباشد، شاید به این میزان 
از پیشرفت دست نیابند. لذا ما همچنان در جهانی زندگی می کنیم 
که نیاز داریم همچنان به تقویت ابعاد اقتدار ملی و قدرت ملی از 
ابعاد نرم و سخت بپردازیم. لذا بنده به عنوان کسی که چند سال 
در معیت شهید فخری زاده بحث های فلسفی داشتیم، در اینجا 
باید به مولفه های ایشان در این راستا اشاره کنم؛ شهید فخری زاده 
به عنوان نمادی در این فرهنگ مقاومت و اندیشه مقاومت هستند 
و تالش ایشان بر این بود که به عوامل اقتدار ملی در ابعاد سخت 

و نرم آن بپردازند و نسبت به تقویت آن اقدام کنند.

ابعاد سخت، مواردی است که جامعه آن ها را می شناسد و در 
رسانه ها و ... به آن ها اشاره شده است و آن ابعادی است که با 
عنوان یک دانشمند و کنشگر عرصه دفاعی و هسته ای به معنای 
عام معرفی می کند. به معنای دیگر، ایشان در کنار بحث های 
هسته ای به معنای عام، یعنی بحث هایی که به فناوری هسته ای در 
ابعاد مختلف می پردازند که شامل بحث های پدافند هسته ای و ... 
است که بحثی متعارف در کشورها محسوب می شود، بحث های 
دفاعی را هم دارند که ابعاد آن بر عموم پوشیده بوده است. این 
ابعاد سخت و یا فناوری های سخت، بخشی از اقتدار ملی است. 
بخش دیگر مربوط به توانایی ها در حوزه نرم است. ایشان تالش 
داشتند مباحث عام فلسفی را مورد توجه قرار دهند و معقتد 
بودند برای اینکه مستقل باشیم، باید بنیادهایی داشته باشیم که 
نیازمند فلسفه است و اگر فلسفه متقنی در الیه های زیرین توسعه 
خود نداشته باشیم، قطعاً پیشرفت و توسعه و اقتدار ما متزلزل 

خواهد بود. 
بتوانیم  بنیادی  و  فلسفی  مباحث  از  که  داشتند  اهتمام  ایشان 
راهگشایی هایی در فیزیک بنیادین و هسته ای داشته باشیم و در 
علوم دیگر نیز می شود این رهیافت را دنبال کرد و سایر 
شاخه های علم این قابلیت را دارند که با استفاده 
را  کارگشایی هایی  فلسفی،  بحث های  از 
در آن ها ایجاد کرد. ما در کنار بحث های 
سخت، بحث های دیگری نیز می بینیم که 
ایشان آغاز کردند تا بتوانند در درازمدت 
و در الیه های بنیادی تر توسعه و پیشرفت 
فلسفه  بحث  باشد.  اثرگذار  جامعه، 
تکنولوژی و سبک زندگی ایرانی - اسالمی 
نیز جزو برنامه های نرم و فلسفی ایشان بود 
که تالش داشتند با لحاظ مولفه های مربوط به 

سلبک زندگی ایرانی - اسالمی کار را پیش ببرند.
بحث کاربردی سازی فلسفه نیز، برنامه مهم ایشان بود که برای 
تقویت ذهنیت فلسفی در سازمان ها و عموم جامعه، برنامه هایی 
و  ذهنیت  برنامه ها،  این  اجرای  با  که  بودند  دیده  تدارک  را 
توانمندی های فلسفی ترویج شود و همچنین بحث هایی مانند 
تفکر انتقادی و تفکر خالقانه و نقادانه را گسترش دهند. در 
جمع بندی باید گفت، با توجه به اینکه از منظر فلسفی همه 
فالسفه و همه اندیشمندان صالح می خواستند جامعه ای توأم با 
امنیت و عدالت و اخالق داشته باشیم، اما در جامعه جهانی امروز 
با آن آرمان ها فاصله داریم و اتفاق هایی که در اطراف ما رخ داده 
و می دهد و بحث هایی که کشورهای منطقه ای ما دنبال می کنند، 
نشان می دهد که همچنان نمی توان به مشاهده آرمان عدالت و 

اخالق در جامعه جهانی امید داشت.
منبع متن:  نشست رویکرد نظری مقاومت، مؤسسه پژوهشی 

حکمت و فلسفه ایران، 29 دی 1399.

سبک  و  تکنولوژی  فلسفه  بحث 
زو  نیز  اسالمی   - ایرانی  زندگی 
بود  ایشان  فلسفی  و  نرم  برنامه های 
که تالش داشتند با لحاظ مولفه های 
 - ایرانی  زندگی  سلبک  به  مربوط 

اسالمی کار را پیش ببرند.
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از دی ۹۸ تا دی ۹۹، یکسال کامل، برگریزان بود. ازمداد علما تا 
دمای شهدا، از ترور مجاهد نبردهای بین الملل و شهید جنبش های 
آزادی بخش، قاسم سلیمانی و ابومهدی و ترور فیزیکدان بزرگ 
وبنیانگذار، فخری زاده و... و. تا فقدان آیت اهلل مصباح که قهرمان 
موشکاف عرصه معرفت وعقالنیت بود، ایران، مردان بزرگی را 
یک به یک ازدست داد. و چه بدست آورد؟ در باب سلیمانی، 
آیت اهلل عرفان عملی درجهاد کبیر تا جهاد اکبر و از شاهکار 
برادران گمنامش در سپاه قدس، شهیدان دفاع از مستضعفین 
که  بی نام  سلیمانی  ده ها  با  دربند،  ملت های  رهایی  و  جهان 
اسماعیل قاآنی، شهید دیروز وفردا، یک تن از آنانست همچنان 
باید گفت و خواهیم گفت، چه تازه اول عشق است و قافله 
شهرآشوبان کربال تا همه جا در پنج قاره جهان خواهدرفت و 
غافالن و به خواب رفتگان را فرمان برپا خواهدداد. دیدید ملت ها و 
نسل هادرسراسرعالم با پیکرسوخته و دست بریده اش چه کردند؟ 
جوانان عالم، باز تشنه الگوی معاصر بودند و یافتند. انقالبیون 

مسلمان، چه گوارای صدپله، الهامبخش تر خود را، وحکومت ها، 
تهدید اصلی بقای خود را، و دولتمردان مان راز محبوب نبودن 
خود را یکجا یافتند. جهان نیز اسالم ترور وخشونت را درتقابل با 
اسالم جهاد و شهادت شناخت وتفکیک طال و مطال، ممکن شد. 
هزارسلیمانی باید خاکستر شوند تا مکتب سلیمانی، هربار دوباره 
ققنوس وار برخیزد، مکتبی که سلیمانی راساخت، باز هم خواهد 
ساخت، و مکتبی نبود که سلیمانی ساخته باشد. ترامپ وپمپئو 
درآینده، بی حفاظ تر ودر تیررس رزمندگان بدون مرز خواهند 
بود و چون سلمان رشدی، دیگر خواب راحت نخواهندداشت؛ 
اما ضربه اصلی، برباد رفتن هفت هزارمیلیارددالر سرمایه گذاری 
آمریکا و چندهزار جنازه سربازآمریکایی است که مخفیانه و بدون 
تشییع، دفن شدند درکنار بزرگترین تشییع پیکر در سراسرجهان 
و شکست اشغالگران غربی در عراق وسوریه و یمن و غزه 

وافغانستان و... و. جای مهرانگشترسلیمانی برپیشانی تاریخ. 
اما رحلت آیت اهلل مصباح، اتفاق مهمی در حوزه معرفت است 

  حسن رحیم پور ازغدی  
گ

 |  عضو حقیقی شورای عایل انقالب فرهن�

سخنرانی

 نقش مصباح و سلیمانی در پروژه تمدن سازی
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مایند  آینده  مسئله  بیشتر،  و  بی زمان  معرفت،  مردان  گرچه  و 
تاگذشته؛ اما برماست تا داغ او تازه است، به آورده های ذهن 
خالق آن نظریه پرداز بزرگ، ادای احترام کنیم. مالیی اهل معنا و 
فرهنگساز در معرکه های فلسفی وعلوم انسانی، بی پروا در مواضع 
علمی بدون چرتکه اندازی های رایج، نکته سنج، فریب ناپذیر و 
متخصص در آسان کردن سخت ترین معقوالت و جراح غده های 
بدخیم وپیچیده در تحریف دین که شاید اگر فداکاری وپایمردی 
او نبود، موج یک انحراف خطیر در فکردینی و حاکمیت سیاسی 
به ویژه در دهه هفتاد با پوشش تقلبی نواندیشی دینی  و با القای 
سکوالریزم در لباس عرفان، و تزریق لیبرال دموکراسی در پرده 
جامعه مدنی، در کار تخریب مبانی انقالب خمینی، حتی به دست  
معممین درس نخوانده ای که بتدریج از گرداب فروپاشیده چپ، 
به مرداب عفن راست لیبرال درغلتیدند، به ثمر می نشست. آن 
اما هنرفریب نخوردن و  برانگیخت؛  کینه ها  بود که  مقاومت ها 
دقیق بودن  را به جامعه علمی و سیاسی کشور آموخت و بساط 
شعبده بادین را برهم زد، دین سازان را رسوا ساخت تا پس ازسالها 
عوام فریبی با افاضات پوششی و عناوین انحرافی درباب نسبیت 
معرفت دینی و دین منهای معرفت و شریعت وعدالت، آنان را 
بی لباس و بدون گریم وچهره پردازی، انگشت نما کرد؛ پس معلوم 
باشد چرا بی بی سی و صدای آمریکا برپیکر او، جشن گرفته ونقل 
ونبات می پاشند! بپاشند اما کاراز کار گذشت و با عینکی ازجنس 
منطق که مصباح برچشم نخبگان نهاد، کارایشان بشد. آن افشای 
معرفتی اگرنبود، دین ستیزان مخفی شده در پس نقاب نواندیشی 
دینی، تن به خودافشایی نمی دادند که پس ازسالها رنگ و نیرنگ، 
خود به صراحت، به همان چه مصباح می گفت اعتراف کرده، و 
انکارکلمه اهلل، و تحریف وحی و نفی عصمت و رد خطاناپذیری 
رسول و طرد والیت خدا و اولیائش، و باقی فاضالب فروخورده 
دهه هفتاد را عاقبت دردهه نود، باال آوردند و قرآن کریم را نیز 
ساخته محمد)ص( و دیوان شعر اوخواندند. پس از دودهه نبرد 
مظلومانه دوباره باید به هزاران برگ تفکر نوبرانه این مرد، نگاهی 

خیره تر داشت.
آقای مصباح را شاید پنج، شش نوبت، بیشتر زیارت نکرده باشم 
و عمده شناخت بنده ازمسیر کتاب ها بلکه کتابخانه نظریات او 
در ده ها موضوع تخصصی بود. هربار برخالف چهره ای که از او 
ساختند، ایشان را منصف ونقدپذیر یافتم، خاصه، یک مالقات 
که تماما صرف نقد طلبگی بر برخی فرمایشات ایشان کردم و 
هرچه کردم، ذره ای امتناع و خودبرتربینی که بیماری اخالقی 
برخی علمای حوزه ودانشگاه است، در آن مرداخالقی و متواضع، 
نیافته و مثقالی بی انصافی و بی توجهی درآن متفکر صبور ندیدم. 
مجتهددراصول دین و بری از بی تفاوتی وبی حسی دردفاع ازحق 
درک  فاقد  فضل فروش،  فاضالن  بسیاری  که  دورانی  در  بود، 
جسارت  و  خودسازی  مهارت  از  ومحروم  اصول  از  تحلیلی 
خودسوزی، و بیشترگرفتار اظهار خودند تا درد دین. مصباح 

از پیشتاران تحول درحوزه و ازخط شکنان تحجر و مشعل داران 
نوآوری ونواندیشی و زخم خورده اصالح طلبی خویش درنظام 

آموزشی و پژوهشی حوزه نیز بود.
پس از سلطنت رضا پهلوی و سپس شهریور 2۰ واشغال مادی 
دچار  ازهرجهت  و  نماند  ایران  از  چیزی  که  ایران  ومعنوی 
فروپاشی شد، هسته های مقاومت فکردینی در کشور به تدریج 
فعال و در برابر ایدئولوژی اسالم ستیز رژیم شاه، کمونیست ها، 
بهاییت، کسروی گری و... خط دفاعی تشکیل دادند. ازجمله، 
حلقه ای که درقم، برگرد امام و آقای طباطبایی شکل گرفت، 
از کارآمدترین هسته های مقاومت علمی وعملی بود که تا امروز 
برکاتش پیداست. ده ها متفکربزرگ و صدها روحانی مبارز، در 
معرکه معرفت و در جبهه سیاست، به راستی سرنوشت ایران، 
تشیع و جهان اسالم را ظرف چنددهه تغییرات اساسی دادند. 
شاگردان مشترک حلقه طباطبایی و مکتب امام، عقالنیت دینی 
را تکثیر و به روز کرد و این جنبش در تفکر دینی، معادله قوا را 
تغییر داد؛ مطهری و جوادی آملی ومصباح یزدی و حسن زاده و 
ده ها تن دیگر، به رغم فراز وفرودها و تفاوت ها، هریک، جهانی 
بنشسته درگوشه ای بودند و تاریخ تفکر معاصر را به پیش راندند. 
کارکرد تئوریک شهید مطهری در دهه سی تا شصت در برابرالتقاط 
چپ، و کارکرد سیاسی شهید بهشتی در برابر لیبرالیسم مذهبی 
درساختار حکومت پساانقالب، هرچه بود، آقای مصباح ازدهه 
۴۰ درکنار آنان و ازدهه ۶۰ تا آستانه ۱۴۰۰، بار شهیدان را بردوش 
کشید، وتداوم همان کارکرد علمی و طبعا هدف همان بمباران ها 
بود که آنان را نیز تا بودند، یک روز بی نصیب نگذارد. اهمیت 
کار مصباح و نقطه زنی او در فلسفه های مضاف و علوم انسانی 
را همه می توانستند از شدت کینه ورزی ها حدس بزنند حتی اگر 
آشنا به ده ها نظریات جدیدی نباشند که در ذهن  خالقش در 
فلسفه، کالم، عرفان نظری، اصول فقه، معرفت شناسی، فلسفه 
حقوق و فلسفه اخالق، فلسفه سیاسی و فلسفه علم به ویژه علوم 
اجتماعی و و نوآوری های متدیک در تفسیر قرآن و طبقه بندی 
سنت به تناسب آخرین پرسش های جهانی شکفت و روئید و 

پاسخ گفت وگفت و سوخت و سوخت.
شاید درجهاتی، غرب شناس ترین میان شاگردان عالمه طباطبایی 
بود. نمونه بن بست شکنی هایش در فلسفه های مضاف و علوم 
انسانی، شنیدنی است و شاید در آینده بدان بپردازم اما نقدا به 
مخالفانش پیشنهاد می کنم حال که خیالشان از رفتن او راحت و 
شاید کینه ها کمی آرام گرفته باشد، آثار و نظریات او را پس از 
همه افترائاتی که به او بستند، بخوانند و فلسفه موضع گیری های 
او را دریابند گرچه همچنان منتقد شیوه یا سلیقه ایشان به ویژه در 

سیاست ورزی باشند.
منبع متن: یادداشت منتشرشده در کانال ایتای حسن رحیم پور 

ازغدی، 14 دی 1399.
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ما مفاهیم مختلفی را برای گزاره ها و جوامع بشری داریم. یک 
مفهوم به حضور افراد و عدد انسان ها توجه دارد، اما مفاهیم 
دیگری نظیر قوم و قبیله، عشیره و طایفه نیز وجود دارند که غیر 

از مجتمع و جامعه است و به مفاهیمی فراتر توجه دارد. برخی از 
این مفاهیم به زمینه نژادی و خونی توجه دارند مانند قوم و عشیره 
و برخی به حوزه جغرافیایی مانند قریه. اما در این بین دو مفهوم 

حمید پارسانیا 
 | رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سخنرانی

 رابطه دیالکتیکی سردار و امت
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وجود دارند که بیشتر به آن ابعاد انسانی توجه دارند و آن دو امت 
و ملت هستند. در جهان مدرن همه این مفاهیم به نوعی وجود 
دارند، اما بر خالف گذشته، امروزه صورت و سیرت دنیایی و 
سکوالر یافته اند، در گذشته هر گروه و قبیله ای هویت خود را 
ذیل یک »توتم« معرفی می کرد، اما در جهان مدرن همه این موارد 
هویت سکوالر یافتند و جغرافیا فقط به جهان طبیعی تنزل یافته 
و مفاهیم نیز برساخت می شوند. این تفاوت ها جدی است اما در 
میان این مفاهیم است که می خواهم در این مجال به مفهوم امت 
و ملت بپردازم که در فرهنگ اسالمی از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار هستند. امت بیشتر به حیثیت انسانی مساله می پردازد 
و ملت به جنبه فاعلی آن توجه دارد و به تعبیر فارابی یک عقل 
مستفاد، عقل سرخ یا به تعبیر سهروردی عقل ناب است.  همه از 
عقل سرخ بهره دارند اما با آن فاصله هم دارند. مفهوم دین و ملت 
به یکدیگر نزدیک هستند اما دین معنای عام تری دارد، دین سبک 
و شیوه زندگی است اما وقتی برمدار فرمان الهی باشد، انقیاد و 

تسلیم در برابر خدا را به همراه دارد.
این دین همان ملت است و عقل انسان ها که تامل و تفکر می کنند 

به شیوه ای از زندگی می رسد که همان دین است. امت 
جنبه  به  امت  کردند.  قصد  که  هستند  گروهی 

قابلی و انسانی قضیه دین نظر دارد و ملت 
فاعلی آن و تکوین جامعه ای که  به جنبه 
امت و ملت باشد منوط به قصد انسان ها 
است. ابراهیم خود یک امت واحده است، 
قصد در یک فرد است که بروز می یابد و از 
سپهر خود که یک عالم معانی است به عالَم 

وارد می شود. وقتی که این مولفه در فرد موجه 
می شود، در راستای زیست متناسب با او شکل 

می گیرد. ما تکوین امت و یا ملت اسالم را در رفتار و 
کنش آن می توانیم ببینیم، البته اینجا مقصود من از تحقق امت و 
ملت، فرد نیست بلکه در سطح واقعیت جهانی امروز به عنوان 
قطب فرهنگی تاریخی است که بروز و ظهور می یابد. سردار 
شهید سلیمانی در درون خود، این نظام معنایی را محقق و به آن 
عمل کرد. امت اسالمی بیش از یک سده است که هویت معنایی 
خود را از دست داده و بعد از مواجهه با جهان مدرن در حاشیه 

با امت با قصد دیگری انسجام یافت.
گرفتند،  می  شکل  مدرن  مفاهیم  با  که  دولت ملت هایی 
تقسیم بندی هایی را انجام دادند و هرکدام در حاشیه نگاه مدرن 
ایجاد می شدند، حتی کشورهای عربی اسالمی خود را به عنوان 
فعالیت های  و  تالش ها  و  کردند  مطرح  عربی  ناسیونالیسم 
اجتماعی آنان بعد از آنکه قبله اول جهان اسالم به تصرف در آمد 
وجود داشت اما با ناسیونالیسم عربی مخالفت شد و سعی کردند 

قدرت را با رقابت میان این دو کسب کنند.
بدون شک مهمترین کانون فعالیت علمی و نظری ایران بود و 

کمتر جریان معرفتی را می بینیم که در ایران حضور نداشته باشد، 
طبیعی است که اگر قرار بود جهان اسالم خیزش دوباره ای داشته 
باشد، ایران مستعد بود و اساسا چارچوب انقالب اسالمی ایران 
کامال به حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی بازمی گشت چه اینکه 
امام راحل نیز از این تعابیر استفاده می کرد. شاید در رقابت های 
جهانی و قطب های جهانی آن زمان، انقالب اسالمی را به نوعی 
در چارچوب خود دانسته و آن را بازخوانی کردند؛ اما این چنین 
نبود، هشت سال جنگ واقعا یک جنگ جهانی بود و بلوک شرق 
و غرب، هر دو موضع گرفتند و در این میان جبهه امتناع که عراق 
بود و با مساعدت بلوک شرق و هدایایی از بلوک غرب بهره 
می برد اما مرزهای مقاومت با مرزهای ایران پیوند خورده بود. 
حال سوال آن است که آیا با فروپاشی بلوک شرق، بلوک غرب 
احساس کرد که جهان دارد تک ساحتی می شود؟ آن ها دیدند که 
که چنین نیست و یک قطب بندی تمدنی در حال شکل گیری 
است و به تعبیر »هانینگتون« برخوردهای تمدنی، فوکویاما نیز از 
تعبیر پایان تاریخ استفاده کرد. گفته می شود که سردار سلیمانی 
استراتژیست بی نظیری است، این نبوغ خاصی نمی خواهد بلکه 
فهم درست از صف آرایش جهانی داشت. سلیمانی 
با شهادت خود نشان داد که این امت تا کجا 
محقق شده و در چارچوب مرزهای ایران 
نیست. توجهی که به سردار سلیمانی شد، 
متعلق به جامعه ایران نیست و نشان می دهد 

که این امت یک هویت گمشده نیست.
این امت بدون مواجهه جهانی نمی تواند 
امت  و  از یک طرف هویت  یابد.  تکون 
اسالمی و از سوی دیگر همه کسانی که 
این  دارند،  او علقه  به  نظام سلطه  قبال  در 
حلقه فقط حلقه امت اسالمی نیست بلکه تقابل با 
نظام سلطه است. حاج قاسم سلیمانی واقعیتی تاریخی اجتماعی 
است، او را باید در این در این چارچوب دید و نگریست. امت 
اسالمی هویت متعالی دارد، تنها شهید سپهبد سلیمانی نیست 
که این ویژگی متعالی را یافته بلکه هرکس جا پای او بگذارد، 
در میان امت اسالم این جایگاه را دارد. آدم ها وقتی جایی جمع 
می شوند آن هویت خود را می یابند، انقالب اسالمی دائما با این 
خیزش های جمعی خود را تثبیت کرد. بین سلیمانی و امت 
دیالکتیک برقرار است اما این امت است که سلیمانی را سلیمانی 
کرد. سلیمانی در نفس خود یک امت واحده بود؛ اما این مهم بعد 
از شهادتش در متن جامعه خود را نشان داد و جامعه در آیینه 
وجود او می بیند و از این مولفه به همان وجدان دینی جامعه 

تعبیر می شود.
منبع متن: از سلسله نشست های عقل سرخ در دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 14 بهمن 1398، پیاده شده 

در خبرگزاری شبستان.

سلیمانی با شهادت خود نشان 
داد که این امت تا کجا محقق شده 
و در چارچوب مرزهای ایران نیست. 
شد،  سلیمانی  سردار  به  توجهی که 
متعلق به جامعه ایران نیست و نشان 
هویت  یک  امت  این  که  می دهد 

گمشده نیست.
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به عنوان مقدمه، ما در دوران بی بدیلی زندگی می کردیم و 
مادی  تمدن  یک  دوران شکل گیری  طرف  یک  از  می کنیم. 
با ادعای حکمرانی بر کل جهان است که الیه های مختلف 
تمدن از ایدئولوژی و دین مادی خود تا اندیشه های عمیق 
فلسفی، علوم و فنون تکنولوژی و ساختارها و محصوالت 

سبک زندگی و فرهنگ خودش را شکل داده و در مجموع 
با تمام اختالفاتی که در درون  تمدن را محقق کرده است. 
اردوگاه های این تمدن بر سر یک امر وجود داشته و دارد، 
در امر استغنا از انبیا، وحی الهی و ادیان مشترک اند. البته ادعا 
این نیست که هر کسی که در جامعه غرب زندگی می کند، 

سیدمهدیمیرباقری  
 |  رئیسفرهنگستانعلوماسالمیقم

سخنرانی

دو پرچمداِر جنگ فرهنگی
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است؛  الهی  انبیا  و  خدا  با  مبارزه  اهل  یا  ضددین  بی دین، 
حضرت  مثال  طور  به  است.  غلطی  ادعای  امر  این  چراکه 
موسی)ع( در کاخ فرعون رشد کردند و همسر فرعون در 

این فضا می زیست. 
ادعا این است که این تمدن، تمدنی است که مدعی استغنای 
بشر از انبیا بوده و تمام ارکان خود را مبتنی بر این ایده شکل 
دنیا  مرزهای  به سرعت  تمدن  این  فراگیر  موج  است.  داده 
و اسالم را تحت تأثیر خود قرار داده و حتی تبدیل به یک 
پدیده هویت ساز در دنیای اسالم شده است، به طوری که 
بسیاری از مسلمان ها هویت اسالمی خود را از دست دادند 
یا احساس دوشخصیتی می کردند، در دوران ما اتفاق عجیبی 
این  با  تمام عیار  به یک جنگ  تمام عیار  مقابله  افتاد که یک 
تمدن شکل گرفت .این جنگ نرم به سرعت در مقیاس ملی 
به پیروزی رسیده و مبارزه با قدرت را به نفع اسالم تغییر 
داد، بدون اینکه امام خمینی)ره( وارد مبارزه مسلحانه شوند، 
بر امکانات رژیم پهلوی به نفع انقالب اسالمی غلبه کردند. 
حرکت  این  به  خور  در  پاسخی  واقع  در  اسالمی  انقالب 
انبیاست. طبیعتًا موج دوم انقالب اسالمی  مادی علیه جبهه 
از مرزهای ما نیز عبور کرده و منتهی به یک بیداری اسالمی 
بلکه یک بیداری جهانی شده است. به ویژه با ورود به عرصه 
تقابل بین المللی با استکبار، اشغال النه جاسوسی، درگیری با 
شوروی سابق در مرزهای افغانستان، تشکیل جبهه مقاومت 
و هشت سال دفاع مقدس که به تعبیر امام خمینی)ره( بیداری 

تمام این ملت ها در اثر خون شهدای ماست. 
با استراتژی غلبه خون بر شمشیر به تدریج  این جنگ نرم 
موازنه جهانی را به نفع اسالم تغییر داده یعنی قدرت نرمی در 
جهان ایجاد کرده است. این تغییر موازنه نخستین گام بزرگ 
برای فروپاشی ایدئولوژیک کمونیسم و شوروی سابق بود که 

مهم ترین عامل آن نیز انقالب اسالمی بود.
گام دوم تهدید فروپاشی اردوگاه لیبرال دموکراسی است که 
آثار و عالئم آن به چشم می خورد، لذا طبیعتًا در مقابل این 
حرکت سریع و رو به پیش جبهه اسالم در دنیا که در ناباوری 
احساس  آن ها  که  است و در عصری  دشمنان شکل گرفته 
غلبه مطلق می کردند یک چنین اتفاق عظیمی بیفتد، طبیعی 
است آن ها هم یک آرایش گسترده و جنگ همه جانبه ای را 
علیه دنیای اسالم آغاز کردند که آخرین آن جنگ تمام عیار 
و یک برخورد تمدنی تمام عیار است و در آغاز قرن بیست 
و یکم با یک حمله نظامی به دنیای اسالم شروع شده است. 
این امر به سرعت از درگیری منطقه ای گسترش پیدا و ابعاد 
تازه تری پیدا کرد لذا تمدن غرب به دنبال تغییرات اساسی در 
منطقه با اجرای طرح خاورمیانه بزرگ و براندازی قدرت نرم 
ایجادشده توسط اسالم و انقالب اسالمی است. همان طوری 
که ما به فروپاشی ایدئولوژیک غرب می اندیشیم و به دنبال 
این هستیم با تضعیف ایدئولوژی غرب اقتدار و صولت آن 
را در جهان از بین ببریم آن ها نیز به دنبال طراحی یک جنگ 

که  است  طرحی  آخرین  این  هستند،  ایران  با  ایدئولوژیک 
دارند و در آن سرمایه گذاری کرده اند. 

آن ها به دنبال احیای اسالم آمریکایی هستند که این اسالم 
آمریکایی دو ضلع دارد یک ضلع آن خشونت و ضلع دیگر 
آن سازش و انفعال است. غرب دو چهره از اسالم را به جهان 
ارائه و تالش می کند که این دو چهره را برجسته و تقویت 
کند. یکی چهره اسالم غرب گرا، توسعه گرا و سازش کار مثل 
قرائت ترکیه و برخی از نمونه های دیگر از اسالم و دومی 
قرائت خشن از اسالم مانند داعش است. این دو، دو لبه یک 
قیچی علیه اسالم ناب هستند. آن تفکر حقیقی اسالم ناب 
انقالبی از ناحیه این دو تفکر در معرض تهدید است، یکی 
تفکر مثل داعش و ارائه یک چهره خشن و کور از اسالم و 
دیگری یک چهره سازش کار و منفعل نسبت به اسالم است.
گروه های  می کند  تالش  شدت  به  غرب  که  است  دهه  دو 
و پس  کند  ساماندهی  در یک جبهه  را  اسالم  دنیای  داخل 
از آن، دنیای اسالم را بین خشونت و سازش به اسم اسالم 

میانه رو و اعتدال در دنیا مخیر کند. 
غربی ها از یک طرف داعش را شکل دادند و تقویت کردند و 
از طرفی دیگر غرب گراهای داخل دنیای اسالم را یک شبکه 
دو  بین  را  اسالم  دنیای  آرام  آرام  می کنند  آن ها سعی  کنند. 
قرائت خشن و سازش کارانه به اسم اعتدال و اسالم میانه رو 
اسم  به  را  تدریج جریان غرب گرا و سازش کار  به  و  مخیر 
میانه روی بر دنیای اسالم حاکم کنند. در این جنگ که یک 
جنگ کاماًل نرم است و می تواند به فروپاشی انقالب اسالمی 
و جبهه دنیای اسالم ختم شود باید با این دو مقابله کنیم. به 
گمان بنده شهید سلیمانی از اسوه های بزرگ مبارزه در هر 
دو میدان است، یعنی در برابر دو جبهه انحراف شامل قرائت 
سازش کارانه، منفعل و حداقلی از اسالم و قرائت خشن از 

اسالم مقابله کرد. 
درگیری ایشان در مقابل داعش و چهره خشنی که از اسالم 
جریان  با  مبارزه  در  سلیمانی  سردار  نقش  و  کردند  ارائه 
داعش، محدود و منزوی کردن آن ها و در نهایت اعالم پایان 
یک  بنده  گمان  به  نیست.  پوشیده  احدی  بر  داعش  دولت 
نقش مهم دیگر سردار سلیمانی در مبارزه با غرب گرایی یعنی 
جریان سازش و انفعال داشتن است، سردار استقامتی کرده 
است،  علیه گفتمان سازش  بزرگ  تنهایی یک رسانه  به  که 
گفتمان سازشی که از تحقیرشدگی در مقابل غرب آغاز و 
به فریفتگی، استحاله و انحالل در تمدن غرب ختم می شود.
شهید سلیمانی به تنهایی یک رسانه بزرگ علیه این جریان 
سازش است و می شود بر این امر سرمایه گذاری کرد. باید 
و  غرب گرایی  جریان  مقابل  در  سلیمانی  شهید  جلوه  روی 
و   غرب  تحقیرشدگی  و  غرب  مقابل  در  انفعال  و  سازش 

سرمایه گذاری و آن را تحلیل کرد. 
درون  غرب گراهای  و  غرب  مقابل  در  سازش کارانه  جبهه 
اسالم با هر نامی که به اسم اعتدال و میانه روی نامیده شوند، 
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مرحوم  و  سلیمانی  سردار 

از  را  یزدی  مصباح  آیت اهلل 
انحرافی  جریان  با  مبارزه  پرچم داران 

گرچه  می دانم،  اسالم  دنیای  درون 
ایشان را متهم به خشونت می کردند؛ 
با  را  مرزها  ایشان  شدت  به  اما 

قرائت های کور حفظ می کرد

به تعبیر قرآن جبهه مریض القلب ها هستند. در مقابل این جبهه 
می کنند  مجاهده  و  هستند  الهی  محبت  اهل  که  ایمان  اهل 
با  فقط  شما  سرپرستی  می فرماید،  متعال  خدای  دارد،  قرار 
خداست  دست  در  دستشان  که  مؤمنین  چراکه  خداست، 
و  دیگران  دستگیری  حال  در  دائمًا  می کنند،  اقامه صاله  و 
مسیر  هستند.  حال خضوع  در  دائمًا  آن ها  و  هستند  زکات 
شهید سلیمانی مسیر کسانی است که در قرآن کریم از آنان 
به عنوان محبوب خدا یاد شده است، آنان در مقابل جبهه 
مؤمن متواضع هستند، همان گونه که شهید سلیمانی در مقابل 
تهدیدهای  مقابل  در  اما  می شد  جاری  اشکش  مؤمن  طفل 
دشمنان ذره ای در قلبش وسوسه ایجاد نمی شد. آن ها جهاد 
و تالششان در رده اسالم جهاد دائمی است و هرگز نگران 

حرف ها و حدیث ها نیستند. 
والیت  تحت  وقتی  هستند،  محکم  خود  کار  مسیر  این  در 
غلبه  که  می شوند  به حزب اللهی  تبدیل  می گیرند  قرار  حق 
آن ها قطعی است و نقطه مقابل آن ها کسانی هستند که در 
مقابل دشمن منفعل هستند. به گمانم یک جنگ نرم گسترده 

جمهوری اسالمی ایران از ناحیه سردار سلیمانی 
با جبهه غرب گرایان و کسانی که اسالم را 

می کنند،  تعریف  تجدد  جریان  نفع  به 
تنها  سلیمانی  سردار  البته  دارد.  وجود 
بلکه  نیست  داعش  با  مقابله  پرچم دار 
جریان  با  مقابله  پرچم داران  از  یکی 
غربگرا و جریان منفعل در درون دنیای 
اسالم است، با این اقدام به عنوان یکی 
از چهره های مقاومت به رسمیت شناخته 
می شوند و قدرشان دانسته می شود این 

امر کمک به شکست جریان غرب می کند.
از دیگر مدافعین اسالم می توان به آیت اهلل مصباح 

یزدی اشاره کرد. شخصیت علمی ایشان کاماًل مشهود است 
همچون  ممتاز  شخصیت های  ممتاز  شاگرد  ایشان  چراکه 
آیت العظمی بروجردی، امام خمینی)ره(، عالمه طباطبایی و 
متقی،  عالم،  شاگردان  گسترده  خیل  بودند.  بهجت  آیت اهلل 
سلیم الفکر، بصیر و آگاه به زمان در رشته های مختلف علمی 
به  توجه  با  گسترده شان  و  نوآورانه  و  عمیق  متنوع  آثار  و 
گفتگو  در  اسالم  دنیای  و  اسالمی  جمهوری  روز  نیازهای 
با شخصیت علمی ایشان ما را مستغنی می کند. غیر از آثار 
سلوک ایشان و تربیت شاگردانی ممتاز و شاگردی طوالنی 
و نفس به نفس با شخصیت آیت اهلل بهجت که بیش از ۱۵ 
سال به طول انجامید، برای فهم مقام سلوکی عرفانی ایشان 
نخست  ایشان  مهم  اقدام  دو  است.  کافی  ایشان  شاگردی 
مبارزه مستمر با جریان انحرافی و غرب گرایی از قبل انقالب 
انقالبی اسالمی بود. از آن روزی که ایشان  تا بعد  اسالمی 
و  مسئولیت  احساس  این  خاطر  به  خود  دوستان  از  برخی 
ایشان  و شاگردانشان و خود  انحراف جدا شدند  با  مبارزه 

اسالمی،  انقالب  دوران  تا  کردند  انتخاب  را  مسیر جدیدی 
انحرافی  و  غرب گراها  جریان  گسترش  و  انقالب  پیروزی 
در جمهوری اسالمی ایران در تمام این دوران به شدت در 

مقابل انحراف مبارزه می کردند. 
عالمه مصباح یزدی مثل یک سخنران شهر به شهر می رفت 
حوزه  از  انبوهی  جمع  ایشان  ذیل  و  پرچم دار  خودشان  و 
و شاگردان ایشان بودند و مبارزه با انحراف و غرب گرایی 
تحریف  تاریخ  طول  در  غرب گراها  آثار  از  یکی  داشتند. 
دین بود چون می خواستند آشتی با اسالم و تمامیت تمدن 
غرب را ایجاد کنند، اسالم را تحریف می کردند. اقدام دوم 
عالمه مصباح یزدی ایجاد بسط در فرهنگ و معارف دینی، 
پرداختن به عرصه های به روز، تربیت و تربیت خیل عظیم 
را  نیازها  هم  که  است  بوده  زمینه  این  در  موفق  شاگردان 
اولین  از  کنند.  اقدام  فرهنگی  نیازهای  رفع  برای  و  بفهمند 
افرادی که در میدان انقالب فرهنگی برای تولید علوم انسانی 
به عنوان نام افزود مورد نیاز حکمرانی اسالمی اقدام کردند 
عالمه مصباح یزدی )ره( بودند و آن روزهایی که بیش از 
دچار  بودند  زمینه مشغول تالش  این  در  ۱۶ ساعت 

کسالت سنگینی شدند.
تمام عیار  جنگ  این  در  که  دومی  گام 
اسالمی  فرهنگ  مرزهای  حفظ  برداشتند 
است که به شدت با جریان های انقالبی 
فرهنگ  قرمز  خطوط  می خواستند  که 
اسالم را کمرنگ کنند مقابله می کردند. 
به  ایشان  فرهنگی  تالش های  جمله  از 
ویژه هجوم فرهنگی و شبیخون فرهنگی 
اصالحات  آغاز  و  سازندگی  از  بعد  دشمن 
نظر  زیر  طرح  این  کرد،  اسالم  دنیای  متوجه 
عالمه مصباح یزدی و با همکاری مؤسسه و شاگردان 
و  دانشجویان  از  نفر  هزار   ۷۰ تاکنون  که  شد  اجرا  ایشان 
نخبگان ما این دوره را دیدند و به شدت فضای نخبگان را 

تحت تأثیر قرار داده و صیانت کرده است. 
سردار سلیمانی و مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی را از پرچم داران 
مبارزه با جریان انحرافی درون دنیای اسالم می دانم، گرچه 
ایشان  شدت  به  اما  می کردند؛  خشونت  به  متهم  را  ایشان 
قرائت های  با  و  می کرد  حفظ  کور  قرائت های  با  را  مرزها 
خشن مبارزه می کرد و از قرائت های سازش کارانه و انفعالی 
که از خطوط اسالم بکاهند و فرهنگ اسالم را تقلیل دهند 
تا سازش به تمدن غرب پیدا کنند، مقابله می کردند. مرحوم 
در  شخصیت ها  موفق ترین  جزو  یزدی)ره(  مصباح  آیت اهلل 
میدان مبارزه بودند، به تعبیر رهبر انقالب ایشان، خأل مثل 

شهید مطهری را در دوران انقالب اسالمی پر کردند.
 1۶ میرباقری،  مهدی  سید  ایتای  کانال  در  منترششده  متن:  منبع 

دی ماه 1399.
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مرحوم آیت اهلل مصباح از معدود چهره های فاضل و اندیشه ورز 
در حوزه علمیه هستند که از یک استقالل رأی و یک استحکام 
و ثبات در دیدگاه های خود برخوردار بودهاست. ایشان آن فکر 
و اندیشه های خود را در این فراز و نشیب ها به هیچ وجه تغییر 
نداده اند و این موضوع از خصیصه ای در ایشان نشأت می گیرد 
که به هیچ وجه پیروی محض از هیچ کسی نداشتند. یعنی حتی 
از استاد بزرگوار خود مرحوم عالمه طباطبایی هم ایشان به صرف 
اینکه استادشان هستند لزوماً پیروی نمی کنند و آن تعلیقات ایشان 
بر کتاب نهایه الحکمه این موضوع را به خوبی نشان می دهد 
که ایشان در آن کتاب در خیلی از مباحث فلسفی سواالت و 
نقدهایی نسبت به نظر استاد عالمه طباطبایی دارند. البته با تواضع 
این بحث ها را مطرح می کنند و این خودش یک ویژگی مهم 
می باشد و اصالت اندیشیدن و استدالل در مباحثی که ایشان به 

آن رسیده اند خیلی برجسته است.

نکته دوم توجه ایشان به نیازهای عینی جامعه است که قبل از 
انقالب این توجه و پرداختن به پرسش های نسل نو و تالش 
برای تأمین خوراک فکری مخاطبان به خصوص جوانان در مشی 
ایشان مشهود است. ایشان قبل از انقالب مؤسسه در راه حق را 
با همکاری چند تن دیگر از فضالی آن زمان حوزه علمیه راه 
اندازی کردند که به نوبه خودش بسیار مؤثر بوده و بعد از پیروزی 
انقالب هم در مواجهه با دیدگاه های اساتید مسلمان دانشگاهی 
ایشان حضور بسیار فعالی داشتند و به خصوص در دوره انقالب 
فرهنگی و تالشی که انجام شد برای اینکه بتوانند برنامه درسی 
و مشی محتوایی دانشگاه های ما به مبانی دینی و هویت فرهنگی 
خودمان نزدیک تر شود نقش آقای مصباح خیلی برجسته بود و 
شاید از همان موقع تأسیس یک مؤسسه که بتواند این کار را به 
خوبی انجام دهد در ذهن ایشان شکل گرفت تا اینکه در اوایل 
دهه هفتاد با حمایت رهبر معظم انقالب ایشان مؤسسه پژوهشی 

عیل ذوعلم 
 |   عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

سخنرانی

آیت اهّلل مصباح و نگاه اصیل به انقالب اسالمی
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و آموزشی امام خمینی را پایه گذاری کردند که نقش بسیار زیادی 
در تربیت یک نسل جدید حوزوی آشنا با مباحث جدید و متبحر 

در مباحث نازل به نیازهای امروز ما داشت.
ایشان از آن قالب بندی های سنتی به یک نوآوری و نواندیشی 
در این زمینه ها پرداختند و نقش مهمی در عرصه دینی داشتند و 
همچنین نگاه جهانی به عرصه های علمی که هم در برنامه ریزی 
خود مؤسسه ایشان نیز مشهود است. این برنامه ریزی ها عبارت 
بود از اعزام طلبه به بعضی از دانشگاه های خارج از کشور که 
این طالب بتوانند آنجا در فضای فکری غرب اندیشه های جدید 
غرب را بشناسند و بتوانند یک مواجهه علمی و عمیق نه فقط 
یک نگاه ترجمه ای و از راه دور با این اندیشه ها داشته باشند و 
خود ایشان هم سفرهای علمی متعددی داشتند که در آن سفرها 
در مواجهه فکری با صاحبان اندیشه در دانشگاه های بزرگ جهان 

حضور فعال داشتند و اثرگذار هم بودند.
پایدار از  اثر  ایشان سه نوع  باید گفت که  در یک جمع بندی 
خودشان به جای گذاشته اند. یک اثر که مستقیماً محصول ذهن 
و اندیشه و تفکر ایشان بوده و آن هم اندیشه ها و آثار کتبی 
ایشان است که بعضاً اثر قلمی ایشان و پیاده شده از سخنرانی های 
ایشان نسبت به مباحث و شبهات حوزه ها و والیت فقیه تا فلسفه 
اخالق بوده که این بحث هم به عنوان نمونه کتاب فلسفه اخالق 
ایشان از معدود آثاری است که درباره فلسفه اخالق است و در 
دهه شصت منتشر گردیده و بسیار مؤثر بوده است. دو جلد 
کتاب آموزش فلسفه از ایشان به جای مانده که به سبک آموزشی 
نگارش شده و ده ها سال است این کتاب یک متن آموزشی در 
عرصه فلسفه اسالمی، به خصوص برای دانشجویان و کسانی 
که در فضای حوزوی نیستند، است. مباحث اعتقادی و معارف 
قرآنی ایشان که یک درک عمیق قرآنی به معارف و منابع وحیانی 
قرآن کریم است و بعد در فلسفه نیز مثل بحث فلسفه های مضاف 
هم ایشان آثار متعددی در بحث فلسفه سیاست، فلسفه تربیت، 
فلسفه حقوق و از این قبیل دارند که بخش اولین آثار ایشان در 
قالب کتاب و محصول علمی را تشکیل می دهند. دومین سرفصل 
از آثار ایشان مؤسسه ای است که با نام مؤسسه آموزشی پژوهشی 
امام خمینی بنا نهادند و بعد مؤسسه های اقماری در امتداد این 
مؤسسه در بعضی از استان ها و خارج از این مجموعه، با استفاده 
از سبک و سیاق ایشان در این مؤسسه تأسیس شدند که این 
هم اثر بسیار مهمی است که یک مؤسسه و تشکیالتی علمی و 
فکری که در عرصه نیازهای روز و مباحث روز ورود پیدا می کند 
را ایشان پایه گذاری کردند. از دیگر آثار ایشان شاگردان عالمه 
مصباح یعنی خیل هزاران شاگرد ایشان هستند که در ساحت های 
مختلف از فکر ایشان استفاده کردند و روش و رویکرد ایشان 
را برای خودشان یک الگو قرار داده اند، یعنی یک سبک فکری 
و یک سبک اندیشه ای کاماًل عمل گرا و بسیار مهم و برخوردار 
از سلوک اخالقی و حضور اجتماعی. شاگردان ایشان در این 

بستر و در این سه نوع آثار بازمانده از ایشان به عالوه فرزندان 
عالم و فاضل ایشان که آنها هم به هر حال در نسل و نسل های 
آینده آیت اهلل مصباح انشااهلل این تفکر و تأثیرگذاری را استمرار 

خواهند داد.
منظومه تفکری آیت اهلل مصباح در واقع فرآوری شده و امتداد یافته 
چارچوب فکری دو استاد بزرگوار ایشان یعنی عالمه طباطبایی 
و امام خمینی است. تلقی بنده این است که دو بحر بسیار عمیق 
و بسیار جوشان و خروشان که این دو بحر یکی عالمه طباطبایی 
و دیگری امام خمینی است در نظام فکری عالمه مؤثر بوده اند. 
مرحوم آیت اهلل مصباح در واقع برآیندی از این دو بحر را گرفتند 
و نظام وارده فکری ایشان با توجه به نیازها و ضرورت های زمان 
ساخته و پرداخته شد و در حقیقت این نظام فکری بازآرایی همان 
اندیشه ها است. این نظام فکری، نگاه توحیدی عمیق به عالم و 
آدم و تنفس و تفکر و فرآوری فکری در نظام دانایی وحیانی و 
توحیدی است و نکته دوم یک نگاه جامع به اسالم، که هم در 
عرصه عینی و هم در عرصه علمی و علوم اسالمی و انسانی 
دیدگاه دارد و می تواند نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، 
نظام فکری، نظام حقوقی و سایر نظامات فکری و اندیشه ای 
را ارائه دهد و در عرصه عینی هم اسالم یک نظام حاکمیتی 
کارآمد و راهگشا و پیش برنده جامعه به سوی کمال و سعادت را 
می تواند پایه گذاری کند و تلقی ایشان از انقالب اسالمی در همین 
عرصه تحلیل عملی شد. البته در منظومه فکری مرحوم آیت اهلل 
مصباح یک نکته مهمی وجود دارد که نگاه ایشان به اندیشه غربی 
یک نگاه کاماًل علمی و منصفانه است. یعنی ضمن اینکه به شدت 
معتقد هستند که ما می توانیم علوم انسانی اسالمی و قرآنی داشته 
باشیم و با استفاده از مبانی و منابع خودمان به بازسازی و بازتولید 
آن بپردازیم، در عین حال استفاده از فرآورده های فکری و علمی 
غرب را نه تنها مجاز می دانستند بلکه مفید و الزم هم می شمردند. 
دانش  و  اقتصاد  دانش  دستاوردهای  از  استفاده  ایشان صریحاً 
حقوق در نظامات اجتماعی را تجویز می کنند و در آن مباحثی 
که درباره رابطه علم و دین دارند صریحاً هم توصیه می کنند که 
حتماً باید آنها را مد نظر قرار داد و نقد و پاالیش نمود و حتی 
می توان از آن استفاده کرد ولی نه به صورت تقلیدی و نه با آن 
نگاهی که غرب به این مقوالت دارد و در عین حال باید تالش 
کنیم که علوم انسانی اسالمی را هم تولید نموده و تعمیق نمائیم 
و آن را کارآمد و قابل پیاده سازی در صحنه عمل سازیم. بنابراین 
نگاه ایشان در مواجهه با دانش و علوم غرب، نگاه بسیار واقع 
بینانه ای است، بدون آنکه از نگاه آرمانگرایانه خویش عدول کرده 
باشند. بعضی از بزرگان ما نگاهشان به دانش ها و علوم اجتماعی 
و علوم انسانی غربی کاماًل نگاهی منفی است ولی ایشان صریحًا 
در مباحث مطرح می کنند که ما می توانیم و باید از این تجربه ها و 
علوم استفاده کنیم، ولی اینکه چگونه استفاده کنیم بسیار ظریف 
است. یعنی به هیچ وجه استفاده از این علوم را با حفظ مبانی 



د 
رص

ش 
زار

� گ
م 

ار
چه

ل 
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ی 00
/ د

34
ره 

ما
ش



108

فکری خودشان تجویز نمی کنند بلکه این تجربه های فکری و 
عقالنی بشر را برای کمک به دستیابی بهتر دانش در جهت تولید 
علوم اسالمی انسانی و تحول در علوم انسانی رایج و در حل 
مشکالت و مسائل کنونی جامعه یعنی در مباحث اقتصادی، 
فرهنگی و سایر موارد جامعه مفید می دانند که این هم نکته مهمی 

در اندیشه مرحوم استاد مصباح است.
آیت اهلل مصباح یک متفکر اندیشه ورز بود که هیچگاه استقالل 
و استحکام فکری خود را از دست نداد. ممکن است بعضی از 
شاگردان ایشان حتی نسبت به بعضی از دیدگاه های ایشان نقد 
علمی داشته باشند کما اینکه درباره همین بزرگان ما اینگونه بوده 
است. یعنی آن بستر اندیشه ورزی پویا و اجتهادی در حوزه های 
علمیه این مجال را فراهم می کند که حتی شاگردان یک استاد هم 
نسبت به دیدگاه های علمی یا فکری استاد خویش، نقد داشته 
باشند. ولی به هر حال ایشان این استقالل فکری را داشتند و با 
اینکه یکی از همفکران و همراهان مرحوم شهید بهشتی بودند و 
به ایشان بسیار احترام می گذاشتند و حتی در همین اواخر هم در 
جلسه ای ایشان یک تمجید بسیار عمیق و جدی و مخلصانه از 
شهید بهشتی داشتند، ولی به هر حال در سال های قبل از انقالب 
درباره بعضی از مسائل دیدگاهی متفاوت از ایشان را داشتند و 

مرحوم شهید بهشتی نیز دیدگاه خود را داشتند.
نکته مهم و آموزنده آن این است که چگونه دو شخصیت همراه 
و همفکر و هم کار می توانند در یک موضوعی اختالف نظر 
جدی داشته باشند و این اختالف نظر در عین حال به آن ارتباط 
صمیمانه و برادرانه ی ایشان لطمه ای وارد نکند و تا همین اواخر 
هم هرگز شهید بهشتی استاد مصباح را رد نکردند و ایشان را یک 
شخصیت فکری مفید و ثمربخش می دانستند و استاد مصباح هم 
هیچگاه آن عظمت و شخصیت شهید بهشتی را نقد و رد ننمودند 
و بلکه مرحوم استاد مصباح در جلسه ای که داماد استاد بهشتی هم 
حضور داشتند نزدیک به ده دقیقه از شخصیت، دیدگاه، نگاه و 
افق بلند علمی، مدیریت، تدبیر و آینده نگری شهید بهشتی سخن 
گفتند و تمجید بسیار عمیقی از ایشان نمودند، که برای حضار 
خیلی شگفت آور بود. این نکته را قرار است از این مطلب نتیجه 
بگیریم که دیدگاه فلسفی ایشان از عالمه طباطبایی بوده و بعضی 
اختالفات فلسفی با ایشان داشتند و در کتاب تعزیرات بر نهایه 
الحکمه این انتقادها را آوردند. این بحث ها را از ایشان شنیده ایم و 
روی آن تأمل داشته ایم. البته در آنجا ممکن است شاگردان ایشان 
بعضاً نقد ایشان بر استاد خود را نپذیرند و یا مالحظه ای نسبت 
به آن داشته باشند ولی این فضای آزاد اندیشی علمی در واقع 
اینطور فراهم بود و هست که استاد مصباح این نقدها را مطرح 
می کردند. به مبانی مردم ساالری دینی هم ایشان دیدگاه هایی 
دارند که با دیدگاه های بعضی از بزرگان مخالفت دارد و ممکن 
است تفاوت هایی داشته باشد که به هر حال اگر چه بعضی ها 
سعی می کنند این تفاوت ها را حل نمایند و قائل به این نباشند که 

این تفاوت ها وجود دارد، ولی انصاف این است که اگر تفاوتی 
وجود دارد، شنیده شود و به آن رسیدگی شود و به هیچ وجه 
نباید دیدگاه یک متفکر را به خاطر اینکه ممکن است ما قبول 
نداشته باشیم یا به آن نقد داشته باشیم، نبینیم. در هر مسئله ای باید 
سعی کرد دیدگاه آن متفکر را دید، ارائه داد و بعد از آن اگر نقدی 
بر آن نظریه داریم عرض کنیم و بعد هم نگاه تطبیقی و مقایسه ای 

در این زمینه کاماًل می تواند ما را راهنمایی خواهد کند.
در مباحث اجتماعی هم ایشان با بعضی از همکاران قدیمی خود 
کاماًل موضع گیری نمودند. به هر حال ایشان نگاهی اصیل و 
انقالبی به انقالب اسالمی داشتند و نگاهشان به دولت و حاکمیت 
جمهوری اسالمی کاماًل انقالبی بود. عالوه بر این ایشان نگاه های 
به  نسبت  وادادگی  بروکراسی غربی و  از  تقلیدی  غرب گرا و 
سیاست های استعماری آمریکا را هیچ وقت نمی پذیرفتند و نقد 
کرده و نسبت به رجال سیاسی گذشته  ما هم نقد جدی داشتند. 
نقد ایشان نسبت به دولت هم کاماًل مبنایی بود و با آن نگاه 
غرب گرایانه مخالفت داشت و گاهی هم نگاه، نگاه نقد عملکرد و 
سیاست ها بود و هست و در دیدگاه ایشان وجود دارد. نگاه نقادانه 
ایشان به سیاست ها و تدابیر و نوع مدیریت در نظام جمهوری 
اسالمی ضمن اعتقاد و باور ایشان به بنیان های نظام و به خصوص 
شخص رهبر معظم انقالب، نیز وجود داشت و این هم باز برای 
ما یک درس خواهد بود و نشان می دهد که اگر شخصی از کلیت 
نظام جمهوری اسالمی دفاع می کند، لزوماً به این معنا نیست که 
همه سیاست ها، عملکردها و برنامه های دولت ها را قبول داشته 
باشد. ایشان در عرصه عملکردها، شدیدترین نقدها با لحن بسیار 
شدید و جدی را داشتند و شجاعانه و منطقی، البته محترمانه این 
نقدها را بیان نمودند و به هیچ وجه در نقدها از دایره احترام و 
اخالق خارج نشدند و گاهی هم می گفتند که ممکن است مطالبی 
باشد که ما ندانیم، و در عین حال همواره دفاعی جدی و صد 
در صدی از اصل نظام داشتند و به همین جهت هم مشی ایشان 
همواره مورد حمله و هجوم ضد انقالب می شد. وی ادامه داد: در 
جریان فتنه ۸۸ از طریق شبکه های بیگانه تبلیغات منفی گسترده ای 
علیه ایشان شد که مردم در جریان انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری به عالمه مصباح رأی ندهند و این بیگانگان برای عدم 
رای آوری عالمه مصباح سریعاً وارد میدان شدند، چون سیاست 
ایشان سیاستی برای افشاگری دشمنان نظام بود و این هم یک 
درس است که باید کاماًل به عمود خیمه نظام اعتماد داشته باشیم 
و از آن تبعیت کنیم، حتی با قرارگیری سیاست های نظام در 

جایگاه نقد؛ که مرحوم عالمه مصباح اینگونه بودند.
به نظر می رسد که مرحوم آیت اهلل مصباح در یک مسیر سلوک 
و  عقالنی  جنبه های  از  فراتر  که  داشتند  قرار  توحیدی  عمیق 
علمی و نه اسالم فردی و اسالم گریز از جامعه بوده اند. در نگاه 
اسالم اجتماعی غایت مهمترین رکن اعتقاد توحیدی ماست و 
مرحوم عالمه مصباح این را یک بستر برای سلوک خودشان 
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تلقی می کردند. نگاه ایشان به رهبر معظم انقالب، صرفاً یک 
نگاه سیاسی یا یک نگاه فقهی به عنوان مرجع تقلید نبود، بلکه 
یک نگاه والیی بود. آنچه را که نایب امام زمان )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( در دوره غیبت ایجاد می کند، در حداکثر یک 
انسان غیر معصوم و در یک جامعیتی که با بهره برداری از تعبد 
و توجه و تضرع به درگاه خداوند متعال و ائمه اهل بیت برای 
یک فرد حاصل می شود را، در حضرت آقا می دیدند. یعنی ایشان 
می دیدند که رهبر معظم انقالب از چه خودساختگی اخالقی و 
چه تواضع عمیِق واقعی و از چه مسیر نورانی و از چه انسی با 
خدای متعال و از چه نگرش توحیدی نابی برخوردار هستند و 
آن توکل و اقتدار و شجاعت و صراحت در مواجهه با مسائل و 
تأثیر نپذیرفتن از جو سازی ها، فضاسازی ها و فشارها در مسیر 
حقی که باید طی بکنند، چگونه در حضرت آقا تبلور پیدا کرده 
است. بنابراین آن عالقه و ارادت، ناشی از یک حقیقت و معرفتی 
بود که مرحوم آیت اهلل مصباح به آن رسیده بودند. این نشان 
می دهد که والیتمداری هرگز از سر جهالت و تقلید نیست بلکه 
والیت مداری یک عنصر حکایت گر رشد و تعالی یک انسان 
است که والیت مدار می شود و نشان می دهد که والیت فقیه از 
نوع والیت بر ایتام و محجورین نیست؛ بلکه از نوع پیشوایی در 
یک مسیر متعالی است که )ولی( زمینه را برای بقیه فراهم می کند 
تا آنها هم به این نقطه اوج نزدیک شوند. بنابراین این مسئله 
جای موشکافی بیشتری در بحث های مفصل تری دارد که نگاه 
مرحوم عالمه مصباح به نظام جمهوری اسالمی به هیچ وجه از 
جنس یک نگاه سیاسی، فقهی و یا یک نگاه صرفاً اجتماعی و 
مسئله اندیشانه نبوده است، بلکه یک نگاه کاماًل عمیق حکمی، 
توحیدی، الهی و معنوی بوده که مسیر انسان کامل به معنی جامع 
در بستر اسالم ناب محمدی در دوران غیبت امام زمان )عجل اهلل 

تعالی فرجه الشریف( جز از این مسیر نیست.
از  قبل  مبارز در دوره  از فضالی  مرحوم عالمه مصباح یکی 
انقالب بودند و یک کارهای تشکیالتی سری هم داشتند که به 
اسم ایشان بود و در اسناد ساواک نام ایشان در بستر فعالیت های 
بزرگانی مثل شهید بهشتی، آیت اهلل خامنه ای، مرحوم آقای هاشمی 
رفسنجانی وجو داشت و این افراد در واقع در این بستر کاماًل 
حضور داشتند و البته با برخی از این آقایان از قبل از انقالب هم 
اختالف نظرهایی داشتند. آقای مصباح بنابراین یکی از همکاران 
جدی و نزدیک شهید بهشتی بودند و در یک کتابی که چندین 
سال قبل به اسم مصباح دوستان منتشر شد، که برگرفته شده از 
نامه شهید بهشتی به یکی از دوستانشان در خارج از کشور است، 
نکاتی را مطرح می کنند و از یاران خودشان در داخل کشور 
نام می برند و آقای مصباح را به عنوان مصباح دوستان مطرح 
می نمایند. ضد انقالب و رژیم ستم شاهی هم می دانستند که آقای 
مصباح یک انسان عمیق و کاماًل مستحکم در مسیر خود است. 
ایشان هیچ گاه از این مسیر برنگشتند. البته ممکن است شیوه 

ایشان در بحث های مبارزاتی، با بعضی از بزرگان متفاوت بوده 
کما اینکه در مورد استاد مطهری هم همین بحث مطرح است و 
شایعه است که ایشان اصاًل انقالبی نبودند، ولی در واقعیت این 
طور نیست، بلکه تاریخ کاماًل حضور این افراد در صحنه انقالب 
را از اوایل دهه ۴۰ و در جریان ۱۵ خرداد نشان می دهد. حتی در 
دوره تبعید حضرت امام هم ایشان و چند تن دیگر سعی کردند 
تا آن راه نورانی امام را زنده و جاری نگه دارند و البته به گونه ای 
باید حرکت می کردند که کمترین آسیب متحمل این مسیر شود 
و علیرغم همه این ها، دستگیری ها و مزاحمت های فراوانی نیز 
در چندین مقطع از سوی ساواک برای مرحوم مصباح ایجاد شد 
که همه این موارد جزئی از زندگی نامه ایشان بوده و قابل مطالعه 

است.
به نظر می رسد واقعاً مجاهدت عالمه مصباح در عرصه اندیشه 
و تفکر انقالب اسالمی، قابل مقایسه با مجاهدت های مرحوم 
شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در عرصه جهاد میدانی و 
جبهه مقاومت است و تقارن وفات آیت اهلل مصباح با سالگرد 
شهادت شهید سلیمانی نیز به نظر بی حکمت نیست و نکته ای 
در آن وجود دارد. ارادت و محبت متقابل این دو بزرگوار و 
تعابیر عالمه مصباح راجع به شهید سلیمانی در همان روزهای 
اول شهادت ایشان نیز نکته ی قابل توجه و تأمل است که تفکر 
ناب اندیشه انقالب اسالمی می تواند شهید سلیمانی ها را تربیت 
کند و دوستان جوان و انقالبی ما باید به این نکته توجه داشته 
باشند که بدون معرفت دینی هرگز نمی شود به جایگاهی رسید 
که شهید سلیمانی و شهدای ما رسیدند. متأسفانه در این دهه اخیر 
به نظر بنده بعضی از شاگردان عالمه مصباح یزدی مقام ایشان را 
به اندازه ای تنزل دادند، که این گالیه را از بعضی شاگردان ایشان 
می توان داشت. عرض بنده این است که عالمه مصباح را باید 
فراتر از این بحث های جناح بندی دید و ایشان هم به اعتقاد بنده 
یک انقالبی بود، اگرچه بعضاً در همین بحث های جناحی هم 
نسبت به بعضی از شرایط و اقتضائات، بخشی از شاگردان ایشان 
شاید آن جایگاه را در حد خود رعایت نمی کردند. و نکته آخر 
هم اینکه ایشان در بین چهره های انقالبی هیچ گاه دچار محافظه 
کاری، التقاط و تنزه طلبی نشد. بعضی از افراد در این چهل سال 
از انقالب در اندیشه ها و در مسیر عملی خود دچار التقاط شدند 
که مرحوم مصباح این گونه نبود و ناب بودن خود را در زمان 
حیات حفظ نمود. بعضی از چهره ها محافظه کار شدند که ایشان 
هیچگاه دچار محافظه کاری نشد و به تعبیر رهبری معظم انقالب 

ایشان یک حکیم انقالبی باقی ماند.
 ،1399 1۷دی ماه  مهر،  خبرگزاری  با  مصاحبه  متن:  منبع 

پیاده شده توسط خبرگزاری مهر.
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شهید سلیمانی در یک جایگاه متناقض نما در جامعه ایرانی 
او علی رغم حضور کمرنگ رسانه ای  یعنی  است؛  ایستاده 
دهه های  در  ایران  جامعه  در  اجتماعی  سرمایه های  افول  و 
گذشته بویژه دهه۹۰ به محبوب ترین چهره در میان مسئولین 
آن  محبوبیت  این  دلیل  بود.  شده  بدل  لشکری  و  کشوری 
است که شهید سلیمانی در جامعه اسالمی نماد ضرب امید 
نبرد  میدان های  در  او  که  معنا  این  به  است.  بوده  عمل  در 
هویت  بست  با  خارجی  و  داخلی  گوناگون  عرصه های  در 
مقاومتی و امید به رهایی از سختی ها و مشکالت، کنشگری 
پروژه  می نمود.  دنبال  را  امیدآفرین  عمل  و  عزت  بر  مبتنی 
ناتمام به معنای وجود آدرس درست و دقیق اما واصل نشده 
است. فرجام این پروژه ناتمام زمانی رقم خواهد خورد که 
این هویت  اسالمی محقق شود.  مقاومتی در جامعه  هویت 
در عمل ضرب  را  امید  که  است  رهایی  و هویت  مقاومتی 
کرده و در اوج سختی و تنگناها نشاط دعوت به رهایی از 
ثبات  مقاومتی  هویت  مظاهر  از  یکی  می نماید.  مشکالت  
ثبات  این  چنانچه  و  است  عینی  دشمن  با  مواجهه  در  قدم 
قدم وجود داشته باشد انتقام سخت راهگشا است. زمان یکه 
ابعاد فرهنگی و افکار عمومی  بتوانیم هویت مقاومتی رادر 
پایدار کنیم هر عملی در جایگاه خودش خواه نبرد باشد و 
خواه مذاکره حتما پیامدهای مثبتی را در پی خواهد داشت.

رشته ای  میان  مطالعات  درحوزه  افقها  بلندترین  از  یکی 
پرداختن به هویت مقاومتی جامعه اسالمی و ایرانی پیش از 
پرداخن به سخت افزارهای مقاومت است. ادبیات مرسوم از 
توصیف شخصیت و مکتب شهید سلیمانی آنگونه که هست 
عاجز است. شهید سلیمانی اقتداری توأم با مظلومیت دارد 
چراکه پس از شهادت او فقدان برداشت صحیح از وضعیت 
جامعه ایران درکلیت خودش سبب شد تا خوانش صحیحی 

نیز از پدیده ها تاریخی نظیر شهادت و تشییع پیکر او صورت 
درک  هنوز  امر  متولیان  و  کشور  رسانه ای  فضای  نپذیرد. 
صحیح و مصیب به واقعی از وضعیت کنونی جامعه ایران 
مختلف  مناسبت های  و  موقعیت ها  در  مردم  عمل  منطق  و 
ندارند. به عنوان مثال در ماجرای تشییع پیکر شهید سلیمانی 
و سقوط هواپیمای اوکراینی فضای رسانه ای کشور تحلیل 
موفق و کارآمدی در خصوص قهرمان و ضد قهرمان یا حتی 
مقوله  آنکه  بدون  نهایتا  و  نداشت  ملت  وقعود  قیام  منطق 
در  پدیده عظیم  آن  افول  نماید  تشریح  را  نظام  خطاپذیری 
تشییع پیکر مطهر شهید سلیمانی را رقم زد. شهید سلیمانی 
ذبیح انقالب اسالمی است و نباید او را مصادره به مطلوب 

نمود یا در توجیه ناکارآمدی ها از او هزینه شود.
در بحث پیرامون مفهوم مقاومت بایستی مانع، مهاجم و مسأله 
غیر  در  که  چرا  کند  پیدا  عینیت  مخاطب  برای  آزاردهنده 
این صورت فرهنگ مقاومت به ضد خودش بدل می گردد 
در  افزود  وی  می دهد.  عکس  نتیجه  مقاومت  به  دعوت  و 
رویکرد ضد سلطه باید روایت درون و بیرون توأمان باشد 
و وفادارن به انقالب اسالمی باید مهاجم و مساله را در هر 
از  اجتماعی  فرآیند اصالح  قراردهند.  دو سطح مورد توجه 
علی  »الناس  می شود  گفته  اینکه  می شود.  آغاز  جامعه  کف 
دین ملوکهم« در ساحت بیان نقش الهام بخشی صحنه گردانان 
باید  ناکارآمدی  ورطه  از  عبور  برای  است.  اجتماع  عرصه 
اجتماعی سازی  لکن  شود  بازاجتماعی  مقاومت  اندیشه 
فرهنگ مقاومت و مکتب شهید سلیمانی حتما با محدودشدن 
در تبلیغات محیطی و بدون توجه به مولفه های اساسی پروژه 

شهید سلیمانی و هویت مقاومتی اتفاق نخواهد افتاد.
منبع متن:سلسله  نشست های »قهرمان ملت، قهرمان امت« از 

سوی کانون اندیشه جوان، 1۶ دی ماه 1398.

سیدمجیدامامی 
 |  عضوهیاتعلمیهدانشگاهامامصادق

سخنرانی

 مکتب سلیمانی؛ پروژه هویتی ناتمام گام دوم
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 با واقعیت ها باید به طور واقعی و علمی برخورد کرد و لذا 
الزم است ابتدا یک مسئله شناسی دقیق انجام شود. در جامعه 
ما گاهی اوقات مشهورات غلطی شکل می گیرد. یکی از این 
مشهورات غلط این است که بیان می شود خدایا به اصولگراها 

عقل و به اصالح طلب ها دین اعطا بفرما. این خودبه خود این 
برچسب را ایجاد می کند که هرکس اصولگراست احساساتی 
اصالح طلب  که  گذاشته وهرکس هم  کنار  را  عقل  و  است 
است بی دین است و اصاًل این گونه مشهورات درست نیست. 

قاسمجعفری
 |  کارشناسمسائلسیاسی

سخنرانی

تقویت از درون و نفی تهور و تسلیم
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جای  در  و  شده  استخدام  درست  واژه ها  اگر  من  نظر  به 
درست استفاده شود مفید فایده است. واژه مقاومت هم از 
این دست کلیدواژه های مهم است. متأسفانه برخی این گونه 
معظم  مقام  اسالمی،  جمهوری  نظام  وقتی  که  می کنند  فکر 
رهبری و هر مسئول دیگری از مقاومت سخن می گوید بدون 
پشتوانه و به تعبیر عامیانه »هرچه بادا باد« است و جمهوری 
اسالمی فقط یک حرف دارد و معادالت و شرایط کشور و 
نظام بین الملل برایش مهم نیست که این یک سفسطه به تمام 

معناست. 
که  الهی  کتاب  یک  منزله  به  قرآن  دید  باید  اول  درجه  در 
آیاتش پشتوانه عقلی هم دارد درباره مقاومت چه می گوید. 
خداوند در آیه ۳۰ سوره فصلت می فرماید: »إَِنّ الَِّذیَن َقالُوا 
َواَل  تََخاُفوا  أاََلّ  الَْماَلئَِکُۀ  َعَلیْهُِم  ُل  تَتَنََزّ اْستََقاُموا  ثَُمّ  اهلَلُّ  َربُّنَا 
حقیقت،  )در  تُوَعُدوَن«  ُکنْتُْم  الَّتِي  بِالَْجنَِّۀ  َوأَبِْشُروا  تَْحَزنُوا 
کسانی که گفتند: »پروردگار ما خداست«؛ سپس ایستادگی 

کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند ]و می گویند:[ 
»هان، بیم مدارید و غمین مباشید، و به بهشتی 

این  در  باشید(.  شاد  بودید  یافته  وعده  که 
داشتن  هداف  مقاومت،  شرط  اولین  آیه 
که  است  اهلل«  »ربنا  همان  که  شده  بیان 
آموزش  کامل  دوره  یک  من  اعتقاد  به 
اهلل«  »ربنا  است.  توحید  و عملی  نظری 
به معنای انتخاب گزینه ربوبیت از میان 

گزینه های مختلف است که جز با تدبیر و 
برهان حاصل نمی شود. 

حال این برهان گاهی از طریق تدبر در مخلوقات 
و آثار آفرینش است که رسیدن به »ربنا اهلل« را ممکن 

می کند، گاهی دستیابی به »ربنا اهلل« با برهان ابراهیمی ممکن 
می شود که به روش حضرت ابراهیم)ع( ویژگی هایی برای 
نامزدهای خدا شدن  ادامه  در  و  می شود  تعریف  پروردگار 
بررسی می شوند که واجد این معیارها هستند یا خیر. گاهی 
هم قرآن از برهان منطقی و فلسفی برای اثبات وجود خدا 
ُ لََفَسَدتا«  استفاده می کند و می فرماید: »لَْو کاَن فیهِما آلَِهٌۀ إاِلَّ اهللَّ
)اگر در آسمان ها و زمین خدایان دیگری غیر از اهللَّ وجود 
داشت بی شک هر دو )آسمان ها و زمین از نظر حدوث و 
بقا( فاسد می شدند(. لذا اولین شرط برای مقاومت شناخت 
خدا و راه خداست و اگر این شناخته نشود مقاومت کردن 

معنا ندارد.
آن  و  چیست  هدف  می دانیم  بعد  بشناسیم  را  خدا  وقتی 
»َوأَْن  می فرماید:  قرآن  لذا  و  می رویم  مقاومت  سراغ  موقع 
ِریَقِۀ َلَْسَقیْنَاُهْم َماًء َغَدقًا« )و اگر ]مردم [  لَِو اْستََقاُموا َعَلی الَطّ
بدیشان  قطعًا آب گوارایی  پایداری ورزند،  راه درست،  در 
نوشانیم(. نکته دیگر این است که مؤمن در زندگی با معیار 
فایده  ـ  هزینه  نظام  منتهی  می کند  حرکت  فایده  ـ  هزینه 
متفاوت  غربی  سرمایه داری  فایده  ـ  هزینه  نظام  با  مؤمنانه 

است. حضرت امیر)ع( هم که در بستر پیامبر)ص( به جای 
ایشان در لیلۀالمبیت خوابید هزینه ـ فایده کرد؛ »َومَِن النَّاِس 
َمن یَْشِری نَْفَسُه ابْتَِغاء َمْرَضاِت اهلّل«. حضرت علی )ع( ممکن 
بود جانش را از دست دهد اما رضایت خدا و حیات جاودانه 
را به دست می آورد. لذا رهبر معظم انقالب هم بر این تأکید 
دارند که هزینه مقاومت و تسلیم تبیین شود که از هر یک 
از ین دو گزینه چه به دست می آوریم و این دو را در مقابل 

هم قرار دهیم.
برای  مقاومت  مزیت های  باید  که  است  این  دیگر  مسئله 
مردم به ویژه نسل جوان تبیین شود. از جمله این مزیت ها 
شناخت  برای  تالش  و  دشمن شناسی  و  دوست شناسی 
و  ملت  عبارتی  به  است.  کشور   موجود  واقعیت های وضع 
نظامی که به دنبال مقاومت است سعی می کند نقاط قوت و 
ضعف خود را بشناسد و از طرفی هم تالش می کند نقاط 
در  که  کسانی  کند.  شناسایی  را هم  قوت و ضعف دشمن 
پی سازش و تسلیم هستند همیشه بر این باورند 
که دشمن همواره قوی است و چون فکر 
برنمی آید  دستشان  از  کاری  می کنند 
مجبور به انتخاب گزینه سازش هستند. 
به تعبیر زیبا رهبری انقالب سعودی های 
پیش  در  را  تسلیم  راه  چون  بیچاره 
از  را  تحقیری  و  توهین  هر  گرفته اند 
نشان  واکنشی  ولی  می شنوند  آمریکا 
و  انسان  اما  می پذیرند،  و  نمی دهند 
جامعه مقاوم به تعبیر قرآن می گوید که » 

َفإِنَُّهْم یَْألَُموَن َکما تَْألَُمون«؛ 
و  ناراحتی  دچار  است  ممکن  شما  که  همانطور 
الم  دچار  شما  مبارزه  و  مقاومت  از  هم  دشمن  شوید  درد 
اقتصاددانان اخیراً  آماری که برخی  بر طبق  و درد می شود. 
اعالم کردند آمریکا 22۰ میلیارد دالر به خاطر تحریم ایران 
خسارت مستقیم دیده است و اروپایی ها 2۵۰ درصد بیشتر 
میلیارد دالر آسیب دیده اند، لذا  تا ۶۰۰  از ۵۰۰  یعنی بیش 
اروپایی ها  و  آمریکایی ها  شود  احساس  که  نیست  این گونه 
رهبر  نگاه  نمی شوند.  مشکلی  هیچ  دچار  ایران  تحریم  از 
نه  را  دشمن  که  است  این  دشمن شناسی  در  انقالب  معظم 
باید ضعیف تلقی کرد و نه غالب و قاهر مطلق تصور کرد 
و لذا تعبیری دارند که ما آمریکا را نه بیچاره می دانیم و نه 

باچاره مطلق.
از دوران اسارت در دفاع مقدس  این راستا یک تجربه  در 
را که می گرفتند روزهای  اسیری  بیان می کنم. عراقی ها هر 
اول او را برای بازجویی می بردند و او را کتک می زدند و 
به عبارتی زهرچشم می گرفتند اگر فرد اعتراف می کرد باید 
بود  ممکن  می کرد  مقاومت  فرد  اگر  اما  داد،  ادامه  انتها  تا 
نهایت رهایش می کردند چون  اما در  بیشتری بخورد  کتک 
می دیدند فایده ای ندارد. نکته ای که مورد توجه رهبر معظم 

مدنظر  مقاومت 
این است  انقالب  رهبر معظم 

که »تهور نه، تسلیم نه، تقویت از 
درون«. اگر ایشان از اقتصاد مقاومتی، 
پیشرفت علمی و سپردن مسئولیت ها 
به جوانان در گام دوم انقالب سخن 
می گوید نشانه این است که مقاومت 
منطقی با انسجام و تقویت درونی 

حاصل می شود.
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انقالب است و آن را در عمل هم ثابت کرده اند این است 
که مقاومت باید همراه با منطق باشد و اال چیزی جز تهور و 
دیوانگی نیست. رهبری انقالب ضمن اینکه بر مقاومت تأکید 
می کند اما در کنار آن بیان می فرمایند ما تاکنون شروع کننده 
جنگی نبودیم ولی اگر دشمن خطایی کند آن موقع واکنش 
نخواهد  نباشید جنگی  نگران  فرمودند  لذا  نشان می دهیم و 
شد زیرا ما هیچ گاه شروع کننده نیستیم و دشمن هم هیچ گاه 
جرئت این کار را ندارد. در این باره خاطره دیگری از دوران 

اسارت تعریف می کنم. 
حرص عراقی ها از رفتار منطقی اسرا بود. به یاد دارم افسر 
تالفی  به  دادند  دستور  ما  به  گفت  ما  به  مستقیم  عراقی 
حادثه ای که در اردوگاه نهارخوران گرگان برای اسرای عراقی 
پیش آمده، تعدادی از شما را بکشیم اما هرکاری می کنیم هیچ 
بهانه ای از شما پیدا نمی کنیم و به همین دلیل اسم آن اردوگاه 
را جمهوری اسالمی کوچک گذاشته بودند، زیرا می دانستند 
اسرا هیچ وقت از خطوط قرمزشان نمی گذرند اما هیچ وقت 

هم به دشمن بهانه نمی دادند.
نکته دیگر در اندیشه مقاومت امام)ره( و رهبری این است که 
الزمه مقاومت یافتن راه حل برای عبور از مشکالت است. 
صرف شعاردادن که ما ایستاده ایم فایده ندارد و الزم است 
اندیشمندان و دانشگاهیان در جهت یافتن راهکار و راه حل 
تدبیر،  سایه  در  مقاومت  لذا  کنند.  تالش  کشور  مشکالت 
برنامه ریزی، نقشه عمل، استمرار در کار، ترک تنبلی و داشتن 
پشتکار حاصل می شود. البته شور و احساسات یا به عبارتی 
تبلیغات و جنگ روانی در مقابل دشمن الزم است اما این 
رجزخوانی بخش کوچکی از کار است و اصل آن است که 
از درون قوی شویم. اگر دشمن احساس کند با برگرداندن 
می کند  سعی  می شویم  تسلیم  ما،  سمت  به  ناوگانش  نوک 
خبرگزاری های  از  یکی  در  اخیراً  بگیرد.  بیشتری  امتیازات 
عربی خواندم که سفیر آمریکا در روسیه در همان روزهایی 
آبراهام  ناوگان  ایران را تهدید نظامی کرده بود و  که ترامپ 
لینکلن را به خلیج فارس فرستاده بود، گفت ما هر ناوگانی 
را که به یک سو می فرستیم همراهش صد هزار تن دیپلماسی 
نظامی  فشار  هدف  کشور  به  که  معناست  بدان  این  است. 
می آوریم و از آن طرف می گوییم تسلیم شو. در واقع دشمن 
اراده سنجی می کند و اگر ببیند دولتمردان و ملتی اراده قوی 
ندارد سعی می کند خواسته هایش را تحمیل کند ولی وقتی 

ببیند اینگونه نیست مجبور است راه را عوض کند.
یکی از روزنامه های معروف آمریکایی در همان دوران نوشته 
بود که همه از ناوهای آمریکایی که به خلیج فارس آمدند، 
این تهدیدات بود  ایران که مخاطب اصلی  ترسیدند به جز 
زیرا ایران راه مقاومت را انتخاب کرد. به کسانی که می گویند 
باید مقابل آمریکا تسلیم شد و غالبًا می گویند آمریکا به همه 
شیر می دهد ولی ما شاخ آن را گرفتیم باید گفت در واقعیت 
ادعای  در  آمریکایی ها  حتی  اینکه  برای  نیست.  این گونه 

برجام  در  آمریکا  عهد  نقض  می گویند.  دروغ  هم  مذاکره 
بر کسی پوشیده نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه هم 
علیه  اعمال تحریم  از  بیان کرد و پس  دیروز سخن جالبی 
آمریکا  مقامات  ادعاهای  از  بعد  کشور  پتروشیمی  صنعت 
هفته  یک  گفت  ایران  با  پیش شرط  بدون  مذاکرات  درباره 
آمریکا  اساسًا  شود.  روشن  آمریکایی ها  دروغ  تا  بود  الزم 
تاکنون به ایران نگفته من آماده مذاکره هستم و حتی توئیت 
ترامپ مبنی بر این بود که من منتظر تماس ایرانی ها هستم 
به  بلکه  نیستند  مذاکره  دنبال  آمریکایی ها  که  یعنی  این  و 
هستند.  ایران  به  خود  دستورالعمل  صدور  و  تحمیل  دنبال 
نهج البالغه  در  علی)ع(  امام  که  همانطوری  مقاومت  برای 
آینده نگرانه  یعنی  داریم؛  سدید«  »رأی  به  نیاز  می فرمایند 
برخورد کنیم و موقعیت را درک کنیم و بدانیم مقابل دشمن 
کی و چه موضعی بگیریم. صدام حسین زمانی که اروپایی ها 
و آمریکایی ها می گفتند عراق سالح هسته ای یا میکروبی دارد 
تا مدتی انکار کرد، بعد رجزخوانی کرد و دیگر دوام نیاورد 
و کمتر از یک ماه از انکار اولیه گفت »بگذارید بنویسند ما 
سالح شیمیایی و میکروبی داریم«. همان موقع من در اسارت 
بودم و به یاد دارم که گفتم خودش را بدبخت کرد زیرا آن ها 
دنبال همین اعتراف بودند تا قطعنامه شورای امنیت را علیه 
عراق بگیرند و علیه عراق وارد عمل شوند و این حماقت 
صدام بود نه مقاومت او. لذا »رأی سدید« این است که انسان 

در عین مقاومت درست عمل می کند.
ایشان  اما  ندارد،  شکی  امام)ره(  مقاومت  روحیه  در  کسی 
وقتی از آمریکا حرف می زد می گفت ما استادی داشتیم که 
مدام می گفت من از گاو می ترسم وقتی دلیلش را پرسیدیم 
امام)ره(  بعد  و  ندارد  عقل  اما  دارد  شاخ  گاو  چون  گفت 
نشان  این  پس  هستند.  گاو  همین  عین  آمریکایی ها  گفت 
می دهد درست و در جای آن باید برخورد کرد و باید مراقب 
که  همان گونه  بود.  تحریک کننده  سخنان  و  اقدامات  برخی 
برخی یاران امام صادق)ع( نزد ایشان آمدند و گفتند ما شما 
کمک می کنیم که حق خود را عباسیان پس بگیرید اما امام 
صادق)ع( در پاسخ فرمودند نه زمانه زمانه من است و نه شما 
یار من هستید. براین اساس فهم صحیح از درخواست های 
مسئله  در  درست  موضع گیری  و  برخورد  نوع  و  دشمن 
مقاومت از اهمیت به سزایی برخوردار است. مقاومت مدنظر 
رهبر معظم انقالب این است که »تهور نه، تسلیم نه، تقویت 
اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علمی و  از  ایشان  از درون«. اگر 
سخن  انقالب  دوم  گام  در  جوانان  به  مسئولیت ها  سپردن 
و  انسجام  با  منطقی  مقاومت  که  است  این  نشانه  می گوید 
تقویت درونی حاصل می شود و در این راستا باید بازخوانی 
درستی از انقالبی گری و مقاومت انجام شود که ثمرات باالیی 

در صورت فهم دقیق این مقوله برای کشور خواهد داشت.
تبدیل کرده است.

منبع متن: سخنرانی در خبرگزاری ایکنا، 19 خرداد 1398.
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ایران« مهم ترین مسأله جامعه است. من در  »ایران شدن  امروز 
مقام یک معلم فلسفه می خواهم قدرت سیاسی و مخالفان قدرت 
سیاسی در کشور را مورد خطاب قرار دهم. می خواهم بگویم اگر 
برای قدرت سیاسی ما و جریانی که می خواهد در گفتمان انقالب 
بیاندیشد، عمل کند و معتقد است که مهم ترین مسالۀ  کشور، مسالۀ 
امنیت ملی ما است، من با این مسأله کامالً موافقم. اگر قرار باشد از 
امنیت ملی مان مراقبت کنیم، پیش از هر چیز نیازمند وحدت ملی 
هستیم. وقتی می گوییم وحدت ملی منظورمان این نیست که همه 
زیر بیرق یک جناح خاص بروند! بلکه باید یک قدر مشترکی از 
کل ایرانی ها پیدا کنیم. وحدت ملی را در گروه خودمان ندانیم، بلکه 
خودمان را تابع وحدت ملی بدانیم. پیام من به روشنفکران این است 
که اگر مهم ترین مسأله ما تأخیر در توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی 
است، برای میل به توسعه یافتگی و برای مدرن شدن و برای تحقق 
آرمان های مدرن مانند دموکراسی و هر چیزی که روشنفکران 
می گویند، نیازمند این هستیم که در وهله نخست کشور باقی بماند؛ 
یعنی موجودیت و امنیت کشور اولویت دارد. دوم اینکه بدون کشور 
شدن کشور و بدون یک وحدت ملی نمی توانیم به این آرمان دست 
پیدا کنیم. آنچه که کنش و شیوه زیست سردار سلیمانی را در این 
سال های پایانی عمرش متمایز می کند، این است که این شهید از 
سطح یک شخصیت جناحی به یک سرمایه ملی و یک شخصیت 
ملی و حتی فراملی تبدیل شد. این اواخر خود سردار سلیمانی در 
خصوص کل جامعه ما سخن می گفت و می گفت آن دختری هم 
که حجابش کامل نیست و با استانداردهای سنتی سازگار نیست، 

دختر ما است، بچه و ناموس ما است و ما وظیفه دفاع کردن از او 
را داریم. سردار شهید سلیمانی در سال های پایانی عمرش دائم به 
ایران می اندیشید و نه به یک جناح خاص. اگر هم احساس تعلق 
به یک جناح خاص داشت، باز به خاطر کشور بود. ارزش هایی 
مانند عشق به حسین  بن  علی )ع(، عشق به شهادت، عشق به 
ارزش هایی مانند ایثار و فداکاری در جامعه حضور دارد. منتها وقتی 
ـ ارزش های بزرگ انسانی که با روح ایرانی پیوند  که این ارزش ها 
ـ به ارزش های ایدئولوژیک، جناحی، سیاسی و حکومتی  خورده 
تنزل پیدا می کند، مردم واکنش نشان می دهند. حتی واکنش منفی! 
اما آنجایی که این ارزش ها به طور اصیل خودش را آشکار می کند، 
آنجایی که حاکمیت سیاسی حضور ندارد تا بخواهد بهره برداری 
سیاسی اش را کند، ملت دوباره با این ارزش ها تجدید عهد می کند. 
این جریانی است که ما در این چند روز در مراسم تشییع پیکر شهید 
قاسم سلیمانی دیدیم. فکر می کنم شخصیت  سال های اخیر سردار 
شهید سلیمانی، حوادث متعاقب آن و زنده شدن روح ملی در این 
کشور،  می تواند الگوی بسیار شایسته و در همان حال ضروری و 
حیاتی برای کنش سیاسی و اجتماعی برای پوزیسیون و اپوزیسیون، 
قدرت سیاسی و مخالفان قدرت سیاسی، روحانیون و روشنفکران، 
حوزه ها و دانشگاه ها باشد. امیدوارم همه جناح ها بتوانند از خروش 
روح ملی درس بگیرند و همه ما در جهت شکل گیری عمیق تر این 
روح و غیرت ملی برای دفاع از امنیت ملی، غلبه بر توسعه نایافتگی 

تاریخی مان و غلبه بر این تأخر ۳۰۰ ساله استفاده کنیم.
 منبع متن: خبرگزاری فارس، 20 دی 1398.

ن عبدالکریمی   ژ ب�ی
 |   استاد فلسفه و فلسفه دین

سخنرانی

سردار سلیمانی و غیرت ملی
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باید گفت نطفه  انقالب اسالمی  درباره رابطه بین مقاومت و 
انقالب اسالمی در آموزه های مکتب اسالم و تشیع و حرکت 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( گذاشته شد و این نهال با تمسک 
به آموزه های دینی و اسالم ناب محمدی رشد یافت و به درخت 
تناوری تبدیل شد. در واقع مقاومت و انقالب اسالمی زاییده یک 

نقطه عطف قرآنی هستند و اگر مقاومت وجود نداشت اسالم 
پس از بعثت پیامبر اکرم)ص( هیچ پیشرفتی پیدا نمی کرد و این 
خورشید تابان پس از رحلت رسول اهلل)ص( غروب می کرد و 
آموزه های آن به محاق خاموشی می رفت. نقطه اوج مقاومت نیز 
در مسئله کربال و قیام اباعبداهلل)ع( متجلی شد و انقالب اسالمی 

سیدرضا صدرالحسی�ن
 |   کارشناسارشدمسائلمنطقه

سخنرانی

روند تکاملی مقاومت پس از انقالب
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به خوبی توانست از ظرفیت پیش برنده این حرکت الهی استفاده 
کند؛ زیرا رهبر این انقالب یک مرجع تمام عیار و علی االطالق 
دنیای تشیع بود که آگاهی و اشراف کاملی به فقه، قرآن، آموزه های 
اهل بیت)ع( و تاریخ اسالم داشت؛ لذا اگر امام خمینی)ره( از 
همان آغاز نهضت اسالمی مقاومت را مبنای حرکت سیاسی ـ 
الهی خود قرار نداده بود، با همان تشرهای اولیه رژیم پهلوی 
حرکت این نهضت متوقف و این نهال نوپا می خشکید اما با 
اصرار بر راهبرد مقاومت در نهضت اسالمی، انقالب اسالمی 
در فاصله زمانی کوتاه با تقدیم شهدای بسیار به پیروزی رسید. 
در واقع نهضت اسالمی از همان روز اول با پشتوانه مقاومت در 
مقابل رژیم پهلوی، آمریکا و رژیم صهیونیستی به پیروزی انقالب 
اسالمی انجامید و جریان مقاومت در کشور نهادینه شد و تا به 

امروز هم ادامه دارد.
البته باید به این نکته توجه کرد که براساس شرایط مختلف دوران 
پس از انقالب اسالمی، مقاومت به اشکال متفاوتی بروز و ظهور 
یافت. در واقع نوع مقاومت در دهه اول انقالب که دهه تثبیت 
نظام و انقالب بود با دهه های بعدی تفاوت اساسی دارد. به همین 
انقالب  پربرکت  عمر  افزایش طول  با  مقاومت  موضوع  دلیل 
اسالمی فربه تر شد و توانست در ابعاد و گستره بیشتری تأثیر 
بگذارد و به ویژه امروز این تأثیر مستقیم در غرب آسیا به وضوح 

قابل مشاهده است. 
امروز مقاومت در انقالب اسالمی به یک نظریه کامل و جامع 
تبدیل شده به نحوی که شهید سردار قاسم سلیمانی به منزله فرزند 
اصیل انقالب از درون این نظریه مقاومت، دیپلماسی مقاومت را 
ایجاد کرد و برمبنای این دیپلماسی اقداماتی را انجام داد که جهان 
را به حیرت واداشت. در چهل دو دومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی به قاطعیت می توان گفت اتخاذ و پیگیری راهبرد مقاومت 
جواب کاملی را به بسیاری از ابهامات و شبهات داده است. به 
عبارتی مقاومت توانسته انقالب اسالمی را به مثابه یک درخت 
تنومند و دارای ثمرات گوناگون و طول عمر قابل توجه تداوم 
بخشد و فرزندان مقتدری مانند حزب اهلل لبنان، انصاراهلل یمن و 
حشدالشعبی عراق به عنوان جریانهای اصیل در محور مقاومت 
ایجاد کرده و رشد دهد.  از طرفی رویکرد مقاومت محور انقالب 
اسالمی امروزه از منطقه غرب آسیا نیز خارج شده و فرهنگ و 
گفتمان مقاومت به دیگر قاره ها از جمله در آمریکای التین و 
نزدیک آمریکا رسیده که در ونزوئال، بولیوی و برخی دیگر از 

کشورهای این منطقه قابل مشاهده است.
با بررسی دقیق رابطه انقالب اسالمی و مقاومت می توان گفت با 
انتقال و صدور تفکر و فرهنگ انقالب اسالمی، موضوع مقاومت 
به همراه آن منتقل شده و این دو به مثابه دو بال توانسته اند 
جمهوری اسالمی را به موقعیت و جایگاه فعلی برسانند. در 
وضعیت کنونی مسئله مقاومت به گونه ای تقویت شده که امروز 
در سراسر دنیا مقاومت با نماد و برچسب انقالب اسالمی شناخته 

می شود. به عبارتی در نقاطی که انقالب اسالمی و حتی اسالم 
شناخته شده نیست، اما مقاومت در مقابل نظام سلطه و آمریکا 
شکل گرفته، این مقاومت برگرفته از اندیشه و فرهنگ انقالب 
اسالمی بوده و لذا مقاومت شناسنامه انقالب اسالمی محسوب 
می شود. امروز جریان و مسئله مقاومت به حدی از رشد، تکامل 
و بلوغ رسیده که رئیس جمهور جدید آمریکا شروطی را برای 
مقابله با این مقاومت بیان می کند و یکی از چالش های اساسی 
خود را جریان مقاومت به پرچمداری جمهوری اسالمی ایران 
و  تحریم ها  قطعی  شکست  علیرغم  دلیل  همین  به  می داند. 
فشارهای حداکثری ترامپ، امروز رئیس جمهور آمریکا و مقامات 
کاخ سفید نیز از تداوم این تحریم  ها در مقابل انقالب اسالمی 

مقاوم صحبت می کنند. 
بنابراین انتخاب رویکرد مقاومت در انقالب اسالمی برگرفته از 
مکتب اسالم و قرآن بوده و این رویکرد پیروزمندی و کارآمدی 
خود را در صحنه های مختلف این دوران ۴2 ساله نشان داده 
است. به نظر می رسد هرچه از طول عمر انقالب اسالمی گذشته، 
مقاومت هم چهره های جدیدی از خودش را در ابعاد و حوزه های 
جغرافیای جدید نشان داده و از حالت حداقلی، دفاعی و واکنشی 
به حداکثری، بازدارنده، فعال و هوشمند تبدیل شده و از مقاومت 

در داخل به منطقه غرب آسیا و فرامنطقه گسترش یافته است.
کسانی که دوگانه »مقاومت ـ مذاکره« را مطرح می کنند نه دقیقًا 
مذاکره و پیش نیازهای آن را می شناسند و نه شناختی از ابعاد 
و  مقاومت  اساساً  دارند.  آن  دستاوردهای  و  مقاومت  مختلف 
مذاکره هیچ گاه در مقابل هم نیستند، بلکه در حقیقت دو بال 
ایران  اسالمی  دیپلماسی جمهوری  و  حوزه سیاست خارجی 
هستند که می توان از آن ها برای حفظ امنیت ملی و تأمین منافع 
ملی کشور استفاده کرد. در عین حال باید به این نکته توجه کرد 
جمهوری اسالمی ایران با توجه به اسناد باالدستی، سیاست  های 
کالن و دکترین های سیاست خارجی، مذاکره را با همه کشورها 
به جز رژیِم صهیونیستی و آمریکا مجاز می داند. بنابراین مقاومت 
پشتوآن های برای کسب حداکثری منافع ملی در همه صحنه  های 

مذاکراتی است. 
شهید حاج قاسم سلیمانی به منزله فرمانده ارشد مقاومت، از 
یک دیپلماسی بسیار مقتدرانه و موفق نیز بهره می گرفت و در 
قالب همین گفت وگوها و مذاکرات دیپلماتیک نه تنها منافع ملی 
جمهوری اسالمی و مردم ایران بلکه منافع بخشی از ملت های 
منطقه را به بهترین شکل ممکن تأمین کرد و نشان داد که این 
یک دوگانه سازی جعلی و کاذب است و مذاکره می تواند در سایه 
دستاوردهای مقاومت، سطح باالتری از امنیت، ثبات و منافع را 

برای مردم ایران و ملت های منطقه به ارمغان بیاورد.
 منبع متن: منتشر شده در خبرگزاری ایکنا، 12 بهمن 1399.
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اگر ما نتوانیم برندهای تمدنی خودمان را پشتیبانی نظری کنیم، حداقل 
آسیبش این است که سرنوشت پروژه مقاومت با اظهار نظرهای 
شخصی گره می خورد و در این حالت صرفا بر اساس یافته های 
تجربی پیشین در موقعیت های گوناگون حکم داده می شود. درست 
است که یکی از برجسته ترین  ساحت های مقاومت که سبب شده 
امروزه از نظریه مقاومت به عنوان یکی از مظاهر تمدن نوین اسالمی 
یاد کنیم ساحت مقاومت سخت و نظامی است، اما نباید از نظر دور 
داشت که تمامی این موفقیت ها در نسبت عمیقی با یک پیوست 
فرهنگی قرارداشته اند به گونه ای که در سال 2۰۱۵ وقتی از سپهبد 
شهید سلیمانی در خصوص عدم کسب توفیق در نبردهای سوریه 
در مقایسه با عراق سوال می پرسد جواب فرمانده سپاه قدس به او 
این است که بنا به خواسته شما فعالیت های سپاه قدس در سوریه 
صرفا در حوزه نظامی بوده و با پیوست فرهنگی همراه نشده است! 
بعد از آن دیدیم که با اضافه شدن این پیوست های فرهنگی در 
سال2۰۱۷ کم کم شاکله حکومت داعش از هم پاشیده شد. مفهوم 
مقاومت دارای دایره  مفهومی وسیع تری نسبت به مفهوم جهاد است. 
آنچه مفسران قرآن کریم از آیات جهاد بیان کرده اند غالبا در حوزه 
عملیات نظامی و مقاومت سخت  قراردارد و بسیار دشوار است که 
حوزه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی را با این مفهوم بتوان توضیح داد. 
همچنین نباید از نظر دور داشت که متاسفانه مفهوم جهاد امروزه 
توسط گروه های تکفیری سنی مصادره شده و در افکار عمومی 
با مفاهیمی نظیر خشونت و افراط و تروریسم همراه شده است.  
مفهوم مقاومت چنین نیست یعنی اوال دایره معنایی گسترده تری دارد 

و همچنین در فضای عمومی داخلی و بین المللی از این گفتمان به 
عنوان یک گفتمان معقول در مقابل غرب و تمدن غربی یاد می شود. 

ما باید پرچمدار گفتمان مقاومت باشیم.
تمدن ها مبتنی بر امت ها هستند و گفتمان مقاومت ظرفیت بسیار 
باالیی در امت سازی دارد، همانطور که دیدیدم ملت های ایران و 
عراق و سوریه و یمن و بحرین ذیل یک مفهوم به نام امت اسالمی 
به وحدت می رسند. باید توجه داشت که تمدن ها ماهیت های مستقل 
دارند و به اصطالح هر تمدنی غیریتی دارد یعنی مثال تمدن اسالمی 
غیر از تمدن غربی است و این غیریت ها هستند که مرز های هویتی 
تمدن ها را تفکیک می نمایند. مقاومت گفتمانی است که به هویت و 
مرزهای هویتی تمدن اسالمی تعیّن می بخشد. شهید سلیمانی مولود 
گفتمان مقاومت و جزو علل قوام بخش مقاومت است. او چهره بارز 
این عرصه و فرمانده این میدان است. عبارت »مکتب سلیمانی« در 
بیانات رهبر معظم انقالب ناظر به داللت های معرفتی مهمی است که 
یکی از مهمتریِن آنها قائم به شخص نبودن این گفتمان است؛ یعنی 
اشخاص در مکتب رنگ می بازند و بقای مکتب را تضمین می کنند. 
مکتب صورت نهادینه شده امام مکتب است لذا این تحلیل که حاج 
قاسم یک شخصیت کاریزماتیک بوده و ویژگی های برجسته او 
صرفا به شخص او اعطا شده است، صحیح نیست. همانگونه که 
مکتب امام خمینی )ره( با ارتحال ایشان ادامه یافت مکتب سلیمانی 

نیز با شهادت او پرشور تر ادامه می  یابد.
 منبع متن: خبرگزاری فارس، 20 دی 1398.

احمد رهدار  
 |   استاد دانشگاه و رئیس موسسه فتوح

سخنرانی

نظریه مقاومت
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پس از شهادت سردار رشید اسالم تا کنون؛ نویسندگان مطالب 
بسیاری در وصف ویژگی های مختلف شخصیتی و ابعاد دیگر 
و  چهره  اما  درآورده اند؛  تحریر  رشته  به  بزرگوار  شهید  این 
شخصیت سیاسی حاج قاسم سلیمانی آن طور که شایسته بوده، 
تبیین و بررسی نشده است. در این یادداشت برخی اصول سیاسی 
مکتب توحیدی حاج قاسم سلیمانی ذکر خواهد شد تا چراغ 
راه سیاست ورزان و عالقه مندان به شخصیت برجسته و بی بدیل 
ایشان باشد. باور به توحید و به دنبال آن پذیرش والیت رسول 
اکرم و ائمه علیهم السالم و در نهایت اعتقاد به، ولی فقیه اولین 
عنصر مکتب سیاسی حاج قاسم است که در رفتار و منش سیاسی 
او تحت عنوان عقالنیت )در حوزه سیاست داخلی( و  مقاومت 
)در حوزه سیاست خارجی( نمود پیدا می کند. زندگی مجاهدانه 

سردار حاج قاسم سلیمانی مملو و مشحون از این سه عنصر 
است؛ »والیت« در جای جای تصمیمات ایشان تأثیر گذاشته 
به گونه ای که حتی یک لحظه نیز بر خالف خواست و منویات 

امامین انقالب اسالمی عمل نکردند.
اما بروز عقالنیت سیاسی در صحنه داخلی کشور، مهم ترین 
مشخصه این شهید عزیز است. هدف غایی حاج قاسم سلیمانی، 
اعتالی ایران اسالمی بود و در راه رسیدن به این هدف با تمامی 
دستگاه  در  دیگر  عبارت  به  داشت.  تعامل  جریانهای سیاسی 
محاسباتی حاج قاسم سلیمانی اصالت با منافع ملت مسلمان بود 
و برای تحقق این منافع از ظرفیت تمامی جریان های سیاسی 
استفاده کرد و تمامی همت بلندش را در راه کاهش تنش میان 
جریان ها و ایجاد فهم مشترک از مفاهیم ملی و اسالمی؛ آن هم 

عیل یاسمی
 |   تحلیلگر مسائل اجتماعی

یادداشت

 اصول نظری و عملی در مکتب
حاج قاسم سلیمانی
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در صحنه عمل صرف کرد. اقدامات منطقه ای حاج قاسم بیش از 
دیگر جنبه های شخصیتی ایشان برای ملت ایران قابل درک و فهم 
است؛ چه این که در طول حیات با برکت خود به واسطه نبوغ 
فکری و نظامی و هم چنین مجاهدت مؤمنانه، به عنوان مرجع 
و فرمانده عملیاتی میدان مبارزه با استکبار جهانی و منطقه ای 
شناخته شد. مقاومت مهم ترین عنصر شخصیتی ایشان است که 
آن را از مکتب پیر و مراد خود یعنی امام راحل به ارث برده 
است. مجموعه این عناصر نشان می دهد که سردار سلیمانی 
در مشی سیاسی و عملی شاگرد امام راحل بود؛ همان طور که 
رهبری فرمودند: »اهل حزب و جناح و مانند این ها نبود، لکن 
به شّدت انقالبی بود. انقالب و انقالبی گری خّط قرمزِ قطعِی او 
بود؛ این را بعضی ها سعی نکنند کم رنگ کنند، این واقعیت او 
است؛ ذوب در انقالب بود، انقالبی گری خّط قرمز او بود. در این 

عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسم های مختلف و 
جناح های مختلف و مانند این ها نبود، اّما در 

عالَم انقالبی گری چرا، به شّدت پایبند به 
انقالب، پایبند به خّط مبارک و نورانِی امام 

راحل بود.« 
شده  ذکر  عناصر  به  توجه  با  و  ادامه  در 
برخی از اصول عملی حاج قاسم در عرصه 

سیاست داخلی را ذکر می کنیم:
اول؛ اعتقاد عملی به والیت فقیه

سیاسی  فراز  در  سلیمانی  قاسم  حاج 
مفهوم  خود  حیرت انگیز  وصیت نامه 

والیت پذیری عملی را ارتقاء داده است. ایشان با تقسیم 
والیت پذیری به »قانونی« و »تنوری« و »عملی«، سومی را اولی تر 
از دو نوع اول بیان کرده و معتقد است که مسئولین جمهوری 
اسالمی برای به دوش کشیدن بار مسئولیت باید به والیت فقیه 
اعتقاد عملی داشته باشند. بر این اساس مراد از اعتقاد عملی 
گوش کردن توصیه ها و تذکرات، ولی و عمل به آن است. نتیجه 
انضمامی چنین اعتقادی، ایجاد وحدت فراگیر در بین مسئولین 
خواهد بود. جمالت ایشان در ایام فتنه ۸۸ به خوبی گویای این 
اصل است که فرمودند: »من یک معیار و شاخص برای شما بیان 
کنم که از من داشته باشید. اگر همین بزرگواری که اسم بردید و 
تمام مراجع و تمام روحانیت و تمام مسئولین و روسای سه قوه 
و تمام وزرا و دولت و همه و همه یک طرف باشند و رهبر معظم 
انقالب یک طرف دیگر باشد، من در کنار رهبر معظم انقالب در 

مقابل همه آن ها خواهم ایستاد.«
دوم؛ خدمت به مردم

پنجمین توصیه سیاسی وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی احترام و 
خدمت به مردم است. در نگاه حاج قاسم خدمت به خلق خدا 
عبادت خواهد بود؛ همان طور که رسول اکرم صلی اهلل علیه و 
آله فرمودند: »َمْن َقضی لخیهِ المؤمِن حاجه کاَن کَمن َعبََد اهللَ 

َدهَره« که بدین معناست هر کس یک نیاز برادر مؤمن خود را 
برآورد، مانند کسی است که عمر خویش را به عبادت خدا سپری 
کرده باشد. اگر نگاه مسئولی خدمت گزاری به مردم بود، تمامی 
حواشی به کنار خواهد رفت و رقابت سیاسی به شکل امروزی 
اصالت نخواهد داشت. حاج قاسم معتقد است که خدمت گزاری 
با توسعه ارزش های دینی برابر است؛ یعنی انجام این امر از سوی 
مسئولین منجر به نهادینه شدن ارزش ها در سطح جامعه اسالمی 
می شود. این نوع نگاه حاج قاسم سلیمانی در رفتار او بروز پیدا 
کرد؛ به طوری که مردم داری و مردم دوستی ایشان زبانزد خاص و 
عام بود. از همین رو بود که در حوادث گوناگون من جمله سیل 

خوزستان به یاری مردم شتافت.
سوم؛ اعتقاد راسخ به عدم جدایی دین از سیاست

این اصل حاکم بود بر رفتار سیاسی سردار که نه سیاست زده بود 
و نه سیاسی کار. مصداق جمله معروف شهید مدرس که 
می فرمودند سیاست ما عین دیانت ماست. سردار 
سلیمانی اعتقاد داشتند و رفتارشان نیز اعمال 

می کردند.
چهارم؛ فراجناحی بودن

و  گروه ها  از  برخی  به  نزدیکی  عین  در 
شخصیت های سیاسی با همه تعامل داشت 
را  او  جناحی  که  نداد  اجازه  هیچ گاه  و 
مصادره کند. راز ماندگاری خون و محبت 
مردم به ایشان نیز در همین منش سیاسی نهفته 
ایفای  با  از جناح بندی های سیاسی،  او فارغ  است. 
نقش در مهم ترین مسئله منطقه ای و سیاست خارجی کشور، 
تنها به اعتالی اسالم اندیشید؛ از همین رو بود که مورد احترام 

همگان از هر دسته و گروه و حزب سیاسی بود.
جمع بندی

اخالقی  به شخصیت  سلیمانی  کامل سردار  تقلیل شخصیت 
صرف، مانع شناخت و ترویج اصول عملی وی است؛ فلذا الزم 
است تا پژوهشگران با استفاده از روش های نو ابعاد مختلف این 
شخصیت تکرارنشدنی را تبیین نمایند. رفتارشناسی حاج قاسم 
سلیمانی در فضای تحلیل سیاسی بیانگر این نکته است که او 
هیچ وقت به صورت علنی وارد دنیای سیاست نشد؛ مگر آنکه 
تکلیفش ایجاب کند، اما اهل سیاست آن را وارد خط کشی های 
مرسوم کرده و رفتار این سردار بزرگ اسالم را جناحی تحلیل 
کرده اند؛ بنابراین بررسی مشی سیاسی ایشان نشان می دهد، تعامل 
و همکاری با جریانهای مختلف سیاسی در داخل کشور برای 
تحقق امنیت و منافع ملت بوده و گزاره اصلی سیاست ورزی 

ایشان عبارت است از: »سیاست برای مردم«.
منبع متن: وبسایت پژوهشکده تحقیقات راهبردی، 14 دی 

.1399

 

سردار  کامل  شخصیت  تقلیل 
سلیمانی به شخصیت اخالقی صرف، 

مانع شناخت و ترویج اصول عملی وی 
است؛ فلذا الزم است تا پژوهشگران با 
استفاده از روش های نو ابعاد مختلف 

این شخصیت تکرارنشدنی را تبیین 
نمایند.
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از  یا  از مناسبات آن، یعنی قدرت،  امر سیاسی خارج  تحلیل 
سر جهل است یا در بهترین حالت از سر حماقت. سیاست 
بین الملل عرصه تنازع برای بقاست. عرصه تحفظ هویت، حفظ 
دیگربودگی، ولی در عین حال کوشش برای تعامل و مشارکت 

در نظم جهانی. هراکلیتوس در گفتارهایش از سرشت پولمیک 
)ستیزه آمیز( وجود سخن می گفت. به زبان قابل فهم تر این سخن 
یعنی اینکه نمی توان در مورد هیچ وجهه ای از جهان بدون در نظر 

گرفتن ماهیت تنازع آمیز آن اندیشید. 

مهرداداحمدی
 |  دانشجویدکتریفلسفهدانشگاهعالمهطباطبایی

یادداشت

رابطه مقاومت و توسعه
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سیاست در مقام یکی از تجلی گاه های وجود، کنار از سرشت 
بنیادین نیست. منظور هراکلیتوس این است که وجود امری است 
که در مقام امری که موجودات را همچون اموری منفک از ولی 
گره خورده به هم فرا می دهد. وجود در این معنا باطن رازآلودی 
است که جز در این ستیزه بی پایان موجودات پدیدار نمی شود. به 
زبان قابل فهم تر این سخن یعنی اینکه نمی توان در مورد یک جنبه 
از جهان جدا و رها از سایر مؤلفه های آن فکر کرد. پس وقتی در 
مورد امر سیاسی می اندیشیم، نخستین معنا پرسش از این است که 
ما در چه نسبت تزاحم آمیز و ستیزه آمیزی با دیگران قرار داریم. 

در واقع سیاست پیش از آنکه محل فهم مؤتلفین باشد، عرصه 
تعمق در باب متخاصمین است. تأمل وجودشناسانه در مورد 
سیاست نمی تواند در مورد بنیاد ستیزه آمیز خود امر سیاسی در 
مقام یکی از ظهورات وجود ساکت باقی بماند. چه فراموشی 
ستیزه یعنی تحمیل رمانتیسمی که در میدان کنش سیاسی امر 
ثانویه و عرضی است. پس اگر مسئله اصلی در سیاست، تنازع 
باشد، تحفظ خویشتن، نخستین اولویت است. یعنی اینکه اگر 
جهان در کشاکش این تقابل دوجانبه سرشته می شود، نخستین 
گام برای هر موجود این است که چطور خود را در تقابل حفظ 
کند. حفظ خود در تقابل یعنی حفظ مرزهای وجود و ذاتی خود 

و در نتیجه هضم نشدن درون دیگری.
سیاست در این معنا آوردگاهی است که مهم تر از رفاقت انتهایی، 
رقابت ابتدایی است. اما چون جهان در مقام یک کل سامان یافته 
است، این تحفظ را نمی توان به قصد تکنیکی ادامه داد. ما در 
نهایت مجبوریم در نظامی مشترک به دیگران خیر رسانده و از 
آن ها منتفع شویم، اما این فرآیند مستلزم اثبات وجود است. اثبات 
وجود چیزی است که طرف های درگیر در این منازعه عمومی را 

از خرد شدن نجات می دهد. 
یعنی بقای آن ها را تأمین کرده و می گذارد تا هم چنان درون این 
منازعه که برای حیات او ضروری است، شرکت داشته باشد. 
دیگر  به طرف های  را  بقا  این  می توانند  که  عواملی  مجموعه 
تحمیل کنند، همان مؤلفه های قدرت یک نهاد سیاسی است. با 
این حال خود این مؤلفه های قدرت اموری نیستند که در همه جا 
و در تمام مواقع و مناطق دارای سرشت و مصداق یکسانی باشند. 
همچنان که جهان در قالب وجود می تواند ظهورات متعددی 
داشته باشد و موجودات در هر ناحیه ای به طوری خاص گشوده 
شوند، مؤلفه های قدرت و خود ذات قدرت نیز بسته به این نحوه 

ظهور متفاوت است. 
در نتیجه نمی توان از مؤلفه های قدرتی سخن گفت که در همه 
ازمنه و مواضع یکسان و ثابت هستند. بر این اساس مؤلفه ای که 
می تواند در کشوری مانند سوئد در منطقه اسکاندیناوی مؤلفه 
قدرت به حساب آید در مورد کشوری دیگر در منطقه ای دیگر 
الزاماً نمی تواند صادق باشد. چه اگر معنای موجود در هر بافتی 
بر اساس آن بافت تعیین شود پس معنای قدرتی که می جوید از 

رهگذر آن می تواند خود را برکشد و حفظ کند و هم می تواند 
متفاوت باشد.

برای مثال ممکن است مؤلفه تولید ناخالص ملی در کشوری با 
پیچیدگی های منطقه ای کمتر برای تحفظ آن کشور کافی باشد، 
اما وقتی موقعیت ژئوپولتیک به پیچیدگی غرب آسیا باشد، دیگر 
نمی توان با دل بستن صرف به اعداد و ارقام اقتصادی در مورد 
مؤلفه های قدرت کشورها سخن گفت و این دقیقاً نکته ای است 
که تمام تحلیل های دیگر باید خود را بر آن بنا نهند. چه اگر 
سیاست خود در مقام یکی از ظهورات بنیادین امر وجودی باشد 
نمی توان آن را بر مبنای زمینه تقلیل گرایانه تری بنا نهاد. در این 
منطقه و مناطقی از این دست که محل تجمیع تضارب منافع 
است نخستین قدم برای اثبات خود در چیرگی ممکن می شود. 
چیرگی مستلزم مؤلفه های قدرتی است که بتواند سایر بازیگران 

را تحت تأثیر قرار دهد. 
چه بسا کشوری در غرب آسیا بتواند نرخ بیکاری پایین تری داشته 
باشد، اما چون این مؤلفه یارای ایجاد فشار ندارد، مؤلفه قدرتی 
که اساساً نتواند ایجاد فشار کند چه بسا در مقامی نباشد که آن را 
مؤلفه قدرت بنامیم. غرب آسیا بدون اهرم های فشار و هژمونی، 
بدل به قتلگاه هر بازیگری می شود. از این رینگ خونین نمی توان 
با دست کش مخملی بیرون آمد. لذا برای هر معنایی از توسعه و 
پیشرفت مقدار قابل معینی از دست چدنی نیاز است و این امری 
است که سیاست خارجی نظام به درستی و با ذکاوت بر آن بنا 
شده است. بدون تردید هیچ معنایی از توسعه، شدنی نیست مگر 

در امتداد این خط مقاومت.
مقاومت در این معنا دیگر شعاری توخالی برای راهپیمایی نیست، 
بلکه معنایی وجودشناختی و عقالنی دارد که تقلیل آن به شعار 
چیزی جز خسران درپی نخواهد داشت. سیاست کالن نظام در 
افزایش عمق استراتژیک ضامن و حافظ پیشرفت همه جانبه ای 
است که در انتظار ماست. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در 
کنار سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، طلیعه داران این مبنای 

عقالنی و وجودی برای توسعه روزافزون ایران هستند. 
ادامه این خط چیزی نیست که بتوان بر سر آن چانه زد، چه این 
چانه زنی در واقع چانه زدن و معامله بر سر اصل وجودی کیان 
مملکت است. مقاومت در این معنا ضامن وجود هر بازیگری 
است و این امر چون به وجود گره می خورد ماهیت را در مرتبه 
ثانوی قرار می دهد. اگر از ایستار ایدئولوژیک بیرون آییم کاماًل 
مشخص می شود که این سخن که آمریکا با اصل وجودی نظام 
ایران سر ستیز دارد با مبانی بنیادین نظم خاورمیانه همخوان است. 
سردار شهید سلیمانی سردار رشید اسالم و ایران بود چرا که خط 
او خط تحفظ موجودیت این کیان مقدس بود. این راه با هر 

مشقتی باید ادامه یابد.
منبع متن: یادداشت در خبرگزاری مهر، 1۷ دی 1398.
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شناخت و فهم گفتار سیاسِی معیار در جمهوری اسالمی )نه 
خرده گفتمان های جریان های سیاسی( بدون فهم »گفتمان شهادت«  
ممکن نیست. گفتمان شهادت در شیعه )که با شهادت در اهل 

با موقعیت  کاماًل  متفاوت است(  سنت و دیگر فرق اسالمی 
تاریخی تشیع به عنوان گروه مذهبِی انشعابِی اقلیتی تناسب دارد. 
یکی از پیامدهای اقتضایی موقعیت اقلیتِی شیعه، ظهور و تثبیت 

محسنحساممظاهری
 |  پژوهشگرعرصهدینومناسکدینی

یادداشت

 گفتمان شهادت در شیعه؛
 پیروزی در سیمای شکست
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گفتمان عاطفیـ  احساسی و غلبه  آن بر روایت عقالنی از تاریخ 
تشیع و زندگی بزرگان و قدیسان آن بوده است. طبق این روایت، 
تشیع هماره مذهبی تحت ستم بوده و قدیسانش جملگی »مظلوم« 

بوده اند و مرگی فاجعه بار به آن ها تحمیل شده  است. 
یک دلیل این باور رایج شیعه به »شهادت« همه ی معصومان 
همین روایت غالب است. ماحصل این روایت آن است که شیعه، 
حماسه  پیروز ندارد. )و اگر هم داشته باشد برایش برجستگی و 
اهمیت چندانی ندارد.( ایامی که در تقویم شیعی )به ویژه در 
دوره  معاصر( گرامی داشته می شود، اغلب روزهای مصیبت و 

شکست است. 
چه شاهدی برتر از این که بزرگترین حماسه  تاریخ شیعه، 

واقعه ی مصیبت بار عاشوراست که ]در ظاهر و 
شکل دنیوی اش[ یک شکست در جنگ 
نظامی بوده است. به عبارت دیگر، شیعه 
می بیند.  شکست  سیمای  در  را  پیروزی 
تفسیری که البته با عنایت به جایگاه »تأویل« 
در شیعه قابل درک است. شعار مشهور »ما 
ملت شهادتیم« را هم در همین زمینه باید 
شیعه،  حماسه آفرینان  و  قهرمانان  فهمید. 

فاتحان و پیروزان نیستند. برعکس، کسانی اند 
که در میدان جنگ شکست خورده  و مرگ را تجربه 

خوانش  »شهادت«  ترم  ذیل  وقتی  البته  مرگ   این  و  کرده اند. 
می شود، معنایی دیگر می یابد و به جای تولید احساس شکست 
و سرخوردگی، ازقضا و به طرزی سحرآمیز، منبعی می شود برای 

غلیان هیجان و چه بسا تولید احساس غرور. 
در چنین گفتاری است که سردار جنگی مادام که در قید حیات 
است، »قهرمان« نیست یا در بهترین حالت قهرمانی اش کامل 
نیست؛ حتی اگر پیروزی هایی هم کسب کرده باشد. او ازقضا 
وقتی ردای قهرمان و قدیس بر تن می کند که کشته شود: »شهید« 
شود. بسا سرداران جنگی با کارنامه  جنگی پربار که به مرگ 
طبیعی از دنیا رفتند و نه در حیات و نه پس از مرگ، قهرمان و 

قدیس نشدند.
بی جهت نیست که چنین گفتمان با غِم شکست  سازگارتر است 
تا با شادِی پیروزی. او شادی اش را هم در همان غم می جوید. 
پیروزی اش را هم در سیمای شکست می بیند. و برای همین 
ذایقه اش با مناسک سوگ همخوان تر است. بسامد باالی ادبیات و 
واژگان و تعابیر جنگی در گفتار رسمی نظام و مسئوالن و رهبران 
آن را نیز باید در پرتو چنین تبیینی فهمید. درست  است که همیشه 

و همه جا از جنگ سخن گفته می شود، اما این جنگی است که 
قرار نیست به پیروزی بیانجامد. 

جنگی که نتیجه اش حتی برای خود فرماندهان جنگ و مروجان 
شرایط جنگی و کارگزاران تبلیغات جنگی و حتی خود بدنه ی 
سربازان روشن است: شکستی که البته پس از وقوع پیروزی 
خوانده خواهد شد. می جنگند، نه برای آن که پیروز شوند؛ بلکه 
برای تجربه  شکستی غرورآفرین. برای همین »شهادت« باالترین 
مقام و منتهای آمال سرداران و سربازان این جنگ است. شنیده اید 
در یک نبرد نظامی، فرماندهی بگوید آرزویش فاتح شدن است؟ یا 
رسیدن به صلحی عزتمند؟ درمقابل چقدر این مضمون آشناست 
که »آرزویم شهادت است و نیل به مقام رفیع آن«؟ پیروزی شیعه 
نه در گذشته رقم خورده و نه در حال قرار است رقم 

بخورد. پیروزی شیعه احاله به آینده دارد. 
در عصر ظهور آخرین امام و تنها امامی که 
قرار است پیروز باشد. نه در معنای تأویلی 
شیعه بلکه در همان معنای متعارف. اما یک 
سویه ی دیگر این ماجرا اینست:  گفتمانی 
را  آشکارش  کاماًل  شکست های  حتی  که 
»عدم  حالت  دربهترین  یا  می نماید  پیروزی 
الفتح« می نامد، هیچ گاه نمی تواند از فرصت ناب 
ساختاری  اصالحات  و  فکری  بازسازی  برای  شکست 

بنیادین بهره گیرد. 
جنگی  تحمیل  آغاز  از  پس  سال  چهل و یک  که  است  چنین 
این تجربه  گرانسنگ  ایران،  بر جامعه   خانمان سوز و پرهزینه 
غنی  سرمایه   تولید  و  فردی  »خاطرات«  انباشت  جز  تاریخی 
عاطفی و احساسی )که نوعاً منبعی برای تهییج توده ای توسط 
ایجاد و فربه سازی  نهایتاً  نیاز بوده( و  نظام سیاسی در مواقع 
شاخه ای از »ادبیات«، آورده ی قابل ذکر و مشهود دیگری نه برای 

نظام و نه برای جامعه  ایرانی نداشته است.
منبع متن:کانال شخصی تلگرامی آقای صادق نیا، 14 دی ماه 

.1399

 
گفتمانی که حتی شکست های 

کامالً آشکارش را پیروزی می نماید 
الفتح«  »عدم  حالت  دربهترین  یا 

می نامد، هیچ گاه نمی تواند از فرصت 
و  فکری  بازسازی  برای  شکست  ناب 
بهره  بنیادین  ساختاری  اصالحات 

گیرد.
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به  شیعی  منابع  تاریخِی  منابع  نقد  مقام  در  محترم  نویسنده 
کشته شدن)شهادت( نیست چون آنچه مسلم است این است که 
مفهوم شهادت بعنوان اینکه کسانی که در راه احیا دین خدا ودر 

تحت امامت امام منصوص ومنصوب به نصب خاص ویا عام با 
دشمنان بجنگند ودر آن جنگ کشته شود شاهدان زنده ای هستند 
و نباید به نص صریح آیات قرآن آن ها را چون مردگان عادی در 

مجت�ب سپاهی 
 |   عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه اصفهان

یادداشت

 تحلیلی بر یادداشت پیروزی در سیمای شکست
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جریان زندگی معمولی دانست، امری کاماًل روشن است. سؤال 
این است چرا قرآن چنین نگاهی را نهادینه می کند. می دانیم که 
بعثت پیامبر اسالم گشودگی وکشف تام حقیقت برای بشر بود. 
پیامبر خدا با آیات تنزیل مسیر حقیقت یابی را به بشریت به ودیعه 

گذاشت. 
نمایان شد. غل و  به بشریت  تنزیلی خود  حقیقت در چهره 
بشری  ذهن  در  رسوب شده  خرافات  از  برآمده  زنجیرهای 
وخفت وخواری حاصل از جریان زر وزور و تزویر کنار زده 
شد وسیمای حقیقت با مفهوم سازی قرآنی خودرا بر بشر گشوده 
می کند. از جمله این مفاهیم مفهوم »حیات« و »ممات« است، 
که در سامانه قرآنی با گشوده شدن برحقیقت معنی می شود و 

علی االصول بسیاری از مفاهیم ارزشی قرآنی این گونه 
هستند. 

معنایی  فهم  با  تقابل  در  کاماًل  معنا  این 
یهودیان ودهریان و دنیاپرستان بود. معنای 
حیات طیبه وممات طیبه با میزان گشودگی 
»شهادت«  بنابراین  می شود؛  معنا  حقیقت 
وحتی مرگ مؤمنانه، خسارت وشکست 
گشودگی  آغاز  شهادت  بلکه  نیست. 
ومعیت با الیه های باطنی حقیقت است که 

تنها با مفهوم »تأویل« می توان به بطون آن دست 
یافت، که »امام« که نقطه کانونی جریان شیعه است، محور 

این تأویل است.
اینکه نقل شده است از پیامبر خاتم)ص( که فرمود: من با تنزیل 
حکم می کنم وعلی با تأویل، گویای محوری بودن مفهوم حیات 
بخش »تأویل« است. تأویل یک وسیله تفسیر به رأی نیست که 
جریان شیعه از آن در تاریخ برای وانمودسازی و بهینه سازی 
حرکت خود در تاریخ بهره برده باشد؛ بلکه شیعه به وسیله تأویل 
با حقیقت اصیل وناب برآمده از »فتح مطلق« قلب محمدیه است 

ارتباط برقرار می کند.
 رهاورد چنین حقیقتی »عمل به تکلیف« درسراسر حیات مؤمنانه 
است که با این مفهوم، پیروزی در دنیا حتی با داشتن اکثریت نیز 
با پیروزی در تفکر باطل گرایان متفاوت است. عمل به تکلیف 
ناشی از احاطه به حقیقت است. دریافت درهم تنیدگی ظاهر و 
باطن وجمال وجالل وحیات وممات از سنتز این مفاهیم اصیل 
تفکر شیعی است که از جوهر امام معصوم وحامل علم لدنی و 
وحی فعلی برخوردار است. عمل به تکلیف سوزاننده یک مفهوم 
بنیادی جریان ماکیاولیسم است که در قالب گزاره »هدف وسیله 

را توجیه می کند« ابراز شده است. 
شیعه هیچگاه در تاریخ بدنبال استفاده از هر وسیله برای رسیدن 
به حکومت ویا توجیه رفتار خودنبوده است. علی)ع( در سراسر 
نهج البالغه در اوج نیاز به سیاهی لشگر به هیچ وجه »حقیقت« را 
به مسلخ »مصلحت« برای قربانی نمی برد. چون شیعه علی هویت 
و ماهیت محمدی - علوی خودرا در پایداری مستمر بر انتشار 
و پیوند با حقیقت می داند که ریشه مصلحت اندیشی استحسانی 

عمروعاصی - معاویه ای را می خشکاند.
با توجه به این رویکرد به نظر می رسد با نگاه پدیدارشناسانه به 
حرکت شیعه در گذرگاه تاریخ نمی توان مفاهیم بلند ومتعالی 
شیعه که تعلیم مستقیم »امامت« است، را مصادره کرد. با این 
نگاه که در این نوشته مطرح شد. رهبران شیعه در تاریخ نه 
برای جذب و امیدبخشی و تغییر سکوی شکست 
به توجیه وتفسیر  فتح وپیروزی،  به سکوی 
رفتارها وشکست ها وپیروزی ها پرداخته اند، 
در  چه  هردورانی  در  شیعه  اساساً  بلکه 
شکست وچه در پیروزی صاحب فتوحات 
است، از این رو »امید بخشی« و »پیروزی« 
قالب  در  حقیقت  کامل  ظهور  و  نهایی 
مهدی)عج(  حضرت  امامت  مطلقه«  »والیت 
مفاهیم حرکت بخش وسامان زا در پیش روی بشریت 

ِدورشده ازحقیقت اصیل و ناب گشوده با »امامت« است. 
نگاه شیعه علوی به شروع جهاد از باب »حب جنگ وقتال« و »قهر 
با صلح وزندگی« نیست، بلکه جهاد دروازه ورود به بحاراالنوار 
حقیقت است. رسیدن به حقیقت رسیدی به ابدیت است. والبته 
این شروع اگر مطابق با میزان »امام« باشد آغاز وانجام آن »فتح« 
است. بنابراین غلبه ظاهری ورسیدن به شکوه دنیایی یک خواسته 
بالعرض است که باید در سیر طبیعی تاریخ تحقق پیدا کند و برای 
شیعه باید چنین باشد. بنابراین بهتر است تفکر ناب شیعهِ ناشی از 
امامت را با تحلیل های روبنایی تبدیل به مفاهیم مخدر نکنیم که 

فقط  وفقط گم گشتگی در وادی حیرت خواهد بود.
 منبع متن: کانال شخصی تلگرامی آقای نصیری، 13 دی ماه 

.1399

 

به شروع جهاد  نگاه شیعه علوی 
»قهر  و  وقتال«  جنگ  »حب  باب  از 

جهاد  بلکه  نیست،  وزندگی«  صلح  با 
حقیقت  بحاراالنوار  به  ورود  دروازه 

است.
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شخصیت، جایگاه و عملکرد شهید سلیمانی را می توان از ابعاد 
مختلف بررسی کرد. مقام معظم رهبری که شناختی همه جانبه از 
شهید سلیمانی دارند، در بیاناتشان در نماز جمعه  پس از شهادت 
سردار سلیمانی توصیه کردند که شهید سلیمانی نه به عنوان یک 
فرد؛ بلکه به عنوان یک مکتب و راه مورد مطالعه قرار گیرد. 
با توجه و التزام به این رهمنود در این نوشتار سعی شده به 
ابعاد مذهبی، تمدنی و جهانی نقش آفرینی و  شیوه  گفتمانی، 
عملکرد شهید سلیمانی در گفتمان انقالب اسالمی تحلیل شود. 
گفتمان انقالب اسالمی از چند منظر دارای ویژگی است؛ فضای 
گفتمانِی انقالب اسالمی در قرن بیستم و در عصر انقالب ها، 
کامال با فضایی که در آن انقالب ها غالبا برای برنشاندِن یکی از 
گفتمان های سکوالر شرقی یا غربی صورت می گرفت متفاوت 
است، انقالب اسالمی که بر مدار هویت شیعی رخ نشان داده 
است نه تنها از رویه  رایج در عصر انقالب ها تبعیت نمی کند؛ بلکه 

با گفتمان سکوالر در هر قد و اندازه ای غیریت سازی می کند. 
از سوی دیگر گفتمان انقالب اسالمی از منظری تاریخی برای 
نخستین بار موجد انقالبی بر مدار آموزه  امامت و والیت شیعه 
گردیده که گفتمان های پیش از آن در جهان تشیع و جهان اسالم 
را به سختی دچار چالش کرده و خواهان عبور از آن ها است. در 
جهان تشیع، انقالب اسالمی در ایراِن شیعی مقدمه و زمینه ساز 
تحوالت فرصت ساز برای هویت شیعه گردید که با اهمیت ترین 
آن ها شکل گیری گفتمان حکومت اسالمی است، توسط این 
گفتمان، شیعه مشروعیت حکومت را برای اولین بار در تاریخ 
غیبت کبری درون هویتی کرد و با آن ارتباط هویتی برقرار نمود 
به این معنا که در دوره پیشاانقالب اسالمی، معموالً شیعه در 
فضایی می زیست که مشروعیت سیاسی آن مورد پذیرِش شیعه 

نبود. 
از نظر سیاسی و اجتماعی پیامد انقالب اسالمی آن بود که بین 

ضا عالمی  سید عل�ی
 |   مدیر گروه مطالعات تمدن نوین اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

یادداشت

شهید سلیمانی و گفتمان انقالب اسالمی
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هویت شیعه در دوران پس از انقالب اسالمی و هویت جامعه  
مدنی عصر پیامبر)ص( از نظر بنیادها، هویت و زیست جمعی 
به  گردد  برقرار  ساختاری  و  روشی  محتوایی،  مشابهت های 
گونه ای که یکی از از اندیشمندان غربی، گفتمان انقالب اسالمی 
دوران  دوباره  فعال کردن  و  بازآفرینی  مجدد،  تاسیس  یک  را 
محمد)ص( است. متعاقب آن ادبیات ویژه ای مطابق با بنیادهای 
هویتی شیعه در عرصه ها و رهیافت های مختلف نظیر: اخالق 
سیاسی، عدالت اجتماعی، عقالنیت سیاسی، و حقوق اسالمی 
تولید شد که همگی بر پیوند عرصه های سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی با بنیان های وحیانی به عنوان دال مرکزی گفتمان انقالب 
اسالمی تاکید دارند. عالوه بر آن، گفتمان انقالب اسالمی، گفتمان 
خالفت در تمدن اسالمی را به چالش مواجه کرده است و اتفاقا 
این گفتمان انقالب اسالمی که موجد گفتمان حکومت اسالمی بر 
مدار نظریه امامت و والیت فقیه است، در دوره ای رخ نموده که 
گفتمان تاریخی اهل سنت یعنی گفتمان خالفت دچار اضمحالل 
گشته و عمال صحنه  سیاسی و اجتماعی در جهان اسالم و تمدن 
اسالمی را ترک گفته است و تحرکاتی که در چند دهه اخیر و 
به ویژه در چند سال اخیر توسط جریان های خالفت گرایی چون 
داعش صورت گرفته نتوانسته از نظر گفتمانی طرحی نو دراندازد.
با توجه به این موارد، گفتمان انقالب اسالمی عمال در سه فضای 
درون مذهبی، تمدنی و جهانی فعال است، از این منظر باید بتواند 
با توجه به این فضای سه گانه، نشانه های گفتمان انقالب اسالمی 
را به صورت هدفمند مفصل بندی کند تا امکان غیریت سازی در 
مقابل این فضاها را داشته باشد. امام راحل با درک عمیق از این 
جایگاه گفتمان انقالب اسالمی، نقش مهمی به عملکرد فعاالنه  این 
گفتمان قائل بود و به فراگیری این گفتمان در سطوح پیش گفته 
تاکید داشت که معموال از آن تعبیر به صدور انقالب می شد. در 
سخنان امام خمینی این سه فضایی که گفتمان انقالب اسالمی 
باید در آن فعال باشد به خوبی ترسیم شده است به فرموده  امام 
هژمون گفتمان انقالب اسالمی نباید در مرزهای ایران و تشیع 
محدود شود که اگر چنین شود دچار روزمره گی و رکود خواهد 
شد. به باور امام راحل عظیم الشان گفتمان انقالب باید منجر به 
ایجاد پیوند و ارتباط هر چه بیشتر بین شیعه و سنی و تشکل آن ها 
به عنوان یک نیروی واحد و قدرتمند جهانی در برابر قدرت های 
جهانی گردد. شکل گیری سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان 
یک ارگان عمدتا نظامی در دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ به فرمان امام 
خمینی به همین منظور شکل گرفت. سپاه قدس به عنوان یکی 
از چهار رکن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، عهده دار پیشبرد و 
عملیاتی سازی رویکرد تمدنی و جهانی گفتمان انقالب اسالمی 
است. فعالیت این نیرو از زمانی که سردار سلیمانی در سال ۱۳۷۶ 
فرماندهی آنرا بر عهده گرفته است، سطحی وسیعی از خاورمیانه 
را پوشش داده است که نشان دهنده ی دامنه  تاثیرگذاری وی در 
منطقه است. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از توفیق سپاه 

قدس در سطح منطقه و جهان به ویژه پس از حضور نظامی 
مرهون  سوریه  داخلی  و جنگ  عراق  و  افغانستان  در  آمریکا 
نقش آفرینی شهید سلیمانی به عنوان یک دیپلمات و همزمان یک 

مجاهد است.
پیشینه فعالیت های شهید سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس 
نشان می دهد که ایشان در قدم اول در سدد بسط گفتمان انقالب 
اسالمی از مسیر فعالیت های نرم بوده بر این اساس وی در پیشبرد 
میدانی امور به عنوان یک تئوریسین در قالب گفتمان انقالب 
اسالمی در پیشبرد گفتمان انقالب اسالمی دست به نظریه پردازی 
در شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوت در منطقه و سطح جهان 
به عنوان یک دیپلمات در صحنه حضور  می زد و خود راساً 
می کرد.  ایفا  نقش  میدانی  و  به صورت حضوری  و  می یافت 
راه حل ها و اندیشه هایی را که خود برای شرایط ویژه و بحرانی 
طراحی می کرد پیش می برد و در این مسیر هیچ مخاطره ای مانع 
حضور وی نمی شد. او به عنوان یک دیپلمات در عالی ترین سطح 
دست به مذاکره می زد و همزمان در اجتماعات خیابانی با مردم 
در کوچه و بازار در ارتباط مستقیم و مستمر بود در زمانی که 
افراط گرایان وهابی جبهه النصره و دولت اسالمی عراق و شام 
]داعش[ بخش قابل توجهی از سوریه را متصرف شده بودند و 
کاخ ریاست جمهوری سوریه در تیررس سالح های سبک آنان 
قرار داشت با مسافرت به مسکو و مذاکره مستقیم با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه وی را برای حضور نظامی در کنار 

نیروهای مقاومت در سوریه مجاب کرد. 
حضور گسترده نظامی روسیه در حمایت از نیروهای مقاومت 
ورق را به سود نیروهای مقاومت در سوریه برگرداند و حلب، 
افراط گرایان  فعالیت  کانونهای  به  که  درعا  دیرالزور،  حمص، 
وهابی تبدیل شده بود و گذرگاه بوکمال در مرز با عراق که نقش 
مهمی در پشتیبانی از نیروهای مقاومت را بر عهده داشت، توسط 
نیروهای مقاومت باز پس گرفته شود. با حضور نیروهای روسی 
در سوریه یکی از مهمترین اقدامات دیپلماتیک شهید سلیمانی 
آن بود که هماهنگی بین نیروهای مقاومت و نیروهای روسی 
به وجود آمد به گونه ای که کمترین تنش بین نیروی مقاومت 
و نیروهای روسی در حمایت از دولت بشار اسد به وجود آ ید. 
نقش دیپلماتیک شهید سلیمانی در این بین تعیین کننده و کلیدی 
بوده است. همین گونه نقش دیپلماتیک شهید سلیمانی در مبارزه 
تعیین کننده  نیز  آن ها در عراق  با داعش در عراق و سرکوب 
بوده او رابطه  تنگاتنگی با نیروهای کرد در کردستان عراق و 
نیزوهای شیعه در مرکز و جنوب عراق برقرار کرد و توانست 
با حمایت از نیروهای حشدالشعبی)بسیج مردمی عراق( که با 
فتوای آیت اهلل سیستانی )در 2۳ خرداد ۱۳۹۳(تشکیل شده بود 
نقش پررنگی در برقرار ارتباط و هماهنگی و انسجام با طیف های 
متعدد این نیروها]که از نیروهای عمدتا شیعی تشکیل شده اما 
گروه های سنی، مسیحی و ایزدی نیز در آن شامل هستند[ و هم 
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چنین جریان های تاثیرگذار سیاسی در داخل عراق که یکی از 
مهارت های ویژه ی او بوده، داشته باشد.

تالش های دیپلماتیک وی که در قالب برنامه های سیاسی که نوعا 
خودش مبدع آن ها در شرایط ویژه بود باعث شد او به عنوان 
دیپلماتی که از موقعیت های خطیر با موفقیت خارج می شود، 
شناخته شود. به گونه ای که جریان های سیاسی و افکار عمومی 
به ویژه در جهان عرب به درایت سیاسی و دیپلماتیک وی باور 
داشتند و ذهنیت دنیای عرب این مهم را پذیرفته بود که وی 
دیپلماتی کارکشته و صاحب سبک و همواره موفق است. شهادت 
وی نیز نه در صحنه  نظامی بلکه در صحنه  تالش های دیپلماتیک 
رقم خورد که نشان دهنده  آن است که در اندیشه  شهید سلیمانی 
اقدامات نظامی مکمل اقدامات و تالشهای دیپلماتیک است و نه 
بر عکس. با این اوصاف شیوه  و عمل دیپلماتیک وی می تواند 
و مجموعه های  قدس  سپاه  آتی  عملکرد  برای  موفق  الگویی 
همسو با آن تعریف شود. که روش دیپلماتیک و فعالیت نرم 
شهید سلیمانی به عنوان یک گفتمان عملیاتی مورد توجه قرار 
گیرد و نشانه های گفتمانی این شیوه  فعالیت استخراج و در کل 
ساختار عملیاتی سپاه قدس به کارگرفته شود. رویکردی که به 
به  انداخته  تکاپو  به  را  اسالمی  انقالب  گفتمان  رقبای  شدت 
گونه ای که برایان هوگ نماینده آمریکا در امور ایران تهدید کرده 
است که اگر رویکرد شهید سلیمانی توسط جانشین وی دنبال 

شود، او نیز ترور خواهد شد.
یکی از شاخصه های شهید سلیمانی نقش آفرینی وی به عنوان 
مجاهد عرصه  نظامی بود به عنوان فرمانده  سپاه قدس همچون 
سربازی در خدمت گفتمان انقالب اسالمی بود و همواره در 
خط مقدم مبارزه با دسته جات تروریست به ویژه در عراق و 
هدایت جزئیات  تا  برنامه ریزی  از  و  می یافت  سوریه حضور 
عملیات های نظامی علیه دشمن را عهده دارا بود. از ویژگی های 
مهم وی، مشورت با فرماندهان میدانی در خط مقدم بود. دست 
این فرماندهان در اعمال روش های ابتکاری بازگذاشته می شد به 
گونه ای که هسته هایی در مجموعه  او پدید آمده بود که هر کدام 
وظیفه و مسئولیت خود را به خوبی می دانستند. در کنار این او 
به معرفت افزایی و معنویت گرایی در جبهات جنگ هم در جنگ 
تحمیلی و هم در جبهات برون مرزی در عراق و سوریه اهمیت 
زیادی می داد و همواره تغذیه  فکری و روحی مجاهدان برای 
وی نسبت به امور دیگر اولویت داشت به گونه ای که تک تک 
مجاهدینی که همرزم وی در خطوط مقدم بودند، از سویی به 
خوبی با گفتمان انقالب اسالمی و مسئولیت های خود نسبت 
بدان آشنا بودند و از سوی دیگر برای نیل به اهداف گفتمانی 
با ایثار و ازخودگذشتگی شهادت در راه گفتمان اهل بیت)ع( 
را با آغوش باز پذیرا بودند. از این رو مخاطراتی که در این راه 
وجود داشت هیچ گاه وی و مجاهدیِن همرزم وی را از طی 
مسیر انقالب و گفتمان انقالب اسالمی باز نمی داشت. شاخصه  

دیگر وی در عرصه نظامی آن بود که مجاهدینی از سرزمین های 
اسالمی را در مجموعه های منظم چون لشکر فاطمیون، تیپ 
زینبیون و حیدریون گرد آورده بود. همان هایی که از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان رزمندگان بدون مرز شناخته می شوند. 
اینان که همگی برای هدفی واحد که همان هژمون سازی گفتمان 
انقالب اسالمی در سطح تمدنی و جهانی است، با نثار جان 
فعالیت می کنند، شهید سلیمانی به عنوان یک مجاهد الگوی این 

مجاهدان به شمار می آید.
این دو ویژگی شهید سلیمانی) به عنوان دیپلمات و جهادگر( باعث 
شده وی به عنوان بازیگری تعیین کننده در پیشبرد گفتمان انقالب 
اسالمی مطرح باشد. نقش آفرینی و تاثیرگذاری فعالیت های وی 
عرصه های مهم درون مذهبی، تمدنی و جهانی را شامل می گردد:

نقش آفرینی مذهبی
گفتمان انقالب اسالمی صفحه  جدیدی در تاریخ تشیع و هویت 
مذهبی آن گشود. پیش از شکل گیری گفتمان انقالب اسالمی 
رویکرد شیعه نسبت به حکومت و رهبری جامعه اسالمی دچار 
انفعالی تاریخی بوده است. انقالب اسالمی باعث شد گفتمان 
حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه در هویت مذهبی شیعیان 
برنشیند. با این وجود هنوز برخی گفتمان ها در میان شیعیان به 
دنبال تضعیف این گفتمان انقالبی هستند و برای نیل به این هدف 
از شیوه ها و طرزالعمل های گوناگونی چون ملی گرایی در عرصه 
هویت شیعه استفاده می شود. برای مثال در ایران و عراق ملی گرایی 
مذهبی از سوی گفتمان رقیب به شدت ترویج می شود تا مانع از 
همبستگی جوامع شیعه بر مدار گفتمان انقالب اسالمی و والیت 
فقیه و شکل گیری امت واحد اسالمی بر مدار گفتمان والیت فقیه 
و انقالب اسالمی شود. شیوه عملکرد شهید سلیمانی در حوزه های 
مختلف نظامی، فرهنگی و هویتی کامال در مسیر گفتمان سازی 
بر مدار انقالب اسالمی و والیت فقیه استوار است. به همین 
اساس تمام شاخصه هایی که باعث اتحاد جوامع شیعی می گردد 
در اندیشه و برنامه ریزی و عملکرد شهید سلیمانی در کانون توجه 
قرار دارد. برای مثال توجه به سنت دیرپای مناسبت اربعین و 
ارتباط بین توده  شیعیان در ایام اربعین که گفته می شود در شکل 
کنونی اش از ابتکارات شهید سلیمانی است، از همین رویکرد وی 
ناشی می شود. ارتباط نزدیک و صمیمانه بین فرماندهان شیعه 
که معتقد به گفتمان انقالب اسالمی و والیت فقیه هستند از این 
رویکرد ناشی می شود. بنابراین می توان گفت یکی از حوزه های 
مهم فعالیت گفتمانی شهید سلیمانی نقش آفرینی درون مذهبی 
و شیعی وی است، اگر شیعه بتواند در این عرصه به وحدت 
و انسجام بر مدار گفتمانی معرفتی، هویتی و زیستی دست یابد 
می توان از آن به عنوان منشاء  تحوالت گفتمانی در عرصه تمدنی 
و جهانی استفاده کرد؛ اما اگر چنین نشود نقش آفرینی تمدنی و 
جهانی گفتمان انقالب اسالمی با رکود و خمودگی مواجه خواهد 
شد. درک این مهم باعث می شد که شهید سلیمانی به فراگیرشدن 
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گفتمان انقالب اسالمی در درون شیعه اهمیت کانونی دهد.
نقش آفرینی تمدنی

معرفی گفتمان انقالب اسالمی در عرصه  تمدنی و در جهان 
اسالم یکی از مهمترین نشانه  های فعالیت های شهید سلیمانی 
بوده است. واردکردن گفتمان انقالب اسالمی به دنیای اهل سنت 
بخش مهمی از فعالیت های شهید سلیمانی است. او ارتباطات 
با فعاالن اسالمی در جهان اسالم برقرار کرده بود؛  تنگاتنگی 
حتی بهار عربی که برخی از تحلیلگران سیاسی آن را به عنوان 
بدیلی عام برای گفتمان انقالب اسالمی به شمار می آوردند نیز 
نتوانست ارتباط نشانه های گفتمانی بین انقالب اسالمی و برخی 
جریان های اسالم گرا مانند جهاد اسالمی و حماس در فلسطین 
خاکسپاری  مراسم  در  هنیه  اسماعیل  شرکت  ببرد.  بین  از  را 
یا حداقل  از درهم تنیدگی  آن  شهید سلیمانی و سخنرانی در 
تعامِل گفتمان انقالب اسالمی با جریان های اسالمی تاثیرگذار 
بر جهان اسالم حکایت دارد که مستقیم با عملکرد و نقش آفرینی 
بین  گفتمانی  مناسبات  برقراری  درچگونگی  سلیمانی  شهید 
گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان های مقاومت در سراسر جهان 
اسالم حکایت دارد. برقراری این قبیل مناسبات تنها منحصر به 
گروه های اسالم گرا نیست بلکه شهید سلیمانی گفتمانی را پیش 
بر اساس آن تمام گروه های تحت فشار در داخل  می برد که 
جهان اسالم با آن ارتباط نزدیک داشتند. از آن جمله می توان به 
گروه های کرد عمدتا سکوالر در شمال عراق که اتفاقا ارتباطات 
نزدیکی با آمریکا و ناتو دارند اشاره کرد. در موقعیتی که داعش 
اقلیم کردستان عراق رسیده بود  به دروازه های اربیل پایتخت 
و جهان هر آن منتظر بودند تا با انفعال نیروهای خارجی در 
عراق از جمله آمریکا و ناتو، خبر اشغال آن توسط داعش را 
بشنوند حضور سردار سلیمانی در میان کردها و پشتیبانِی عمدتا 
معنوی وی به عنوان نماینده  گفتمان انقالب اسالمی باعث شد 
که کردها با کمک وی گروه های مقاومت در مقابل داعش بایستند 
و مانع از سقوط اربیل و کردستان عراق توسط داعش شوند 
که اگر چنین نمی شد، فاجعه ای انسانی در کردستان رخ می داد. 
این شواهد نشان می دهد که گفتمانی که شهید سلیمانی از آن 
دارای  اسالم گرا  بین جریان های  در  تنها  نه  می کرد  نمایندگی 
نفوذ است بلکه در میان جریان های دیگر نیز به عنوان عاملی 
تاثیرگذار در مناسبات درون تمدنی عمل می کند. دفاع همه جانبه 
از دولت مرکزی سوریه که از نظر جریانی غیر اسالم گرا به شمار 
می روند نیز از همین امر حکایت دارد. مقاومتی که در سوریه 
بر علیه افراطگرایان سلفی با محوریت شهید سلیمانی صورت 
گرفت، به وضوح باعث تضعیف افراط گرایی سلفی- وهابی در 
کل جهان اسالم شد. اگر چنین اتفاقی نمی افتاد، امکان داشت 
دامنه  افراط گرایی سلفی محدوده  بسیار وسیع تری را درگیر کند و 
تبعات آن دهه ها جهان اسالم را متاثر سازد. سرکوب افراط گرایی 
سلفی- وهابی در سوریه و عراق توسط به تعبیر رهبر معظم 

انقالب رزمندگان بدون مرز که عمال شهید سلیمانی پرچمدار آن 
بود باعث می شد که حضور گفتمان انقالب اسالمی در عرصه  

تمدنی و جهان اسالم به روشنی تثبیت شود.
نقش آفرینی جهانی

در عرصه جهانی حضور، انقالب اسالمی به عنوان یک گفتمان 
توسط جریانی نمود یافت که شهید سلیمانی پرچمدار آن بود. 
اصطالحی که توسط رهبر معظم انقالب برای نقش آفرینی جهانی 
مجموعه ای که شهید سلیمانی راهبری می کرد مورد استفاده قرار 
گرفت در این مورد گویاست: »رزمندگان بدون مرز« نوک پیکان 
نقش آفرینی جهانی گفتمان انقالب اسالمی است که خود را 
متعهد با مرز و بوم جغرافیایی نه بلکه خود را متعلق به مرز و بوم 
و مولفه های گفتمانی می دانند که هدفگذاری شان یک هدفگذاری 
گفتمانی و معرفتی و هویتی است. شهید سلیمانی در این مسیر 
را  بین المللی  کنشگران  از  مجموعه  بی وقفه اش  تالش های  با 
گرد آورده بود که هدفگذاری فعالیت آن ها در قالب مرزهای 
حاکمیتی و جغرافیایی تعریف نمی شد. از این رو کنشگرانی از 
تمام نقاط جهان اسالم برای انقالبی جهانی تالش می کردند که 
کلیدواژه  کانونِی فعالیت آن ها مقاومت در مقابل هژموِن گفتمان 
استکبار در سطح جهانی بود. این گفتمان در بردارنده  مفاهیم 
بسیار مهم در اندیشه اسالمی چون جهاد، مقاومت، شهادت و 
امامت است. جهاد و تالش بی وقفه برای برپایی گفتمان اسالمی 
و حکومت اسالمی از مهمترین مولفه های تفکری است که شهید 
سلیمانی آن را نمایندگی می کرد، مقاومت در برابر سلطه  فکری 
و مادی گفتمان رقیب و ضربه زدن به گفتمان رقیب از دیگر 
مولفه های اساسی است که به عنوان نشانه  مرکزِی توسط مقام 
معظم رهبری برجسته سازی شده و به وسیله  شهید سلیمانی در 
عرصه  جهانی عملیاتی می گردید. شیوه  نقش آفرینی تمام کسانی 
که به این گفتمان وابسته اند، گذشت از جان و مطالبه  شهادت 
است. به گونه ای که شهید سلیمانی خود نیز بدان دست یافت. 
پیروی از امامت امت کلید واژه  کانونی است که گفتمان شهید 
سلیمانی در دامن آن تولید شد؛ کلیدواژه که انقالب اسالمی برای 
تبلور آن در ساحت سیاسی و اجتماعی ایجاد شده است. از 
این رو تمام نشانه های دیگر چون: گفتمان جهاد، گفتمان مقاوم، 
گفتمان شهادت در پیرامون آن معنا می یابند. مجموعه  اقدامات و 
فعالیت های شهید سلیمانی و هم فکران وی برای نشان دادن این 
خط سیر گفتمانی فعالیت می کردند و شهادت سردار سلیمانی 
با ضربه  نظامی توسط گفتمان سلطه و انعکاس این شهادت در 
سطح جهانی کمک زیادی به بازتعریف، برجسته شدن و ظهور 
مجدد گفتمانی خواهد کرد که شهید سلیمانی نماینده  آن بود. 
که پیامدهای آن به درجات مختلف در سطح جهانی، تمدنی و 

درون مذهبی و ملی خود را نشان خواهد داد.
منبع متن: سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 3 اسفند 
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ن علیپور فتحکوهی محمد ام�ی
 |   طلبه سطح عایل حوزه علمیه و دانش پژوه رشته حقوق و قضا

یادداشت

 مکتب شهید قاسم سلیمانی و
 نقش حوزه و دانشگاه

مقدمتاً و برای روشن شدن عظمت و بزرگی مکتب و آموزه های 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باید به مکتب امام خمینی و 
آموزه های آن بزرگوار که برگرفته از نهضت عاشورا است، رجوع 
و مالحظه کرد؛ چراکه در زمان خفقان رژیم ظالم پهلوی فردی 
از سالله پاک حضرت زهرا)س( برای استقالل و آزادی اجتماعی 
و برای بیرون راندن مستکبرین از ایران اسالمی با دست خالی و 

توکل به خداوند متعال شروع به قیام می کند. 
زمان تبعید مرحوم امام به خارج از ایران عده ای از ماموران رژیم 
ستم شاهی خطاب به وی می گویند شما چگونه با دست خالی و 

بدون داشتن حتی یک سرباز تصور می کنید می توان در مقابل یک 
نظامی که هزاران سرباز دارد، سالح دارد بایستید؟ در آن هنگام 
حضرت امام در یک جمله فرمودند: »سربازان من  در گهواره ها 
هستند«. آری امروز نوزادانی که حضرت روح اهلل آنان را سربازان 
خود معرفی کرده بود، خود تبدیل به سردارانی مکتب ساز شده اند. 
درست است که انقالب اسالمی ایران معطوف به داخل ایران نبود 
بلکه به جامعه اسالم تعلق داشت، اما جهان اسالم هنوز به قدرت 
عظیم این انقالب اعتماد نداشت لکن با شجاعت و رشادت های 
این سردار بزگوار در نابودی داعش ساخته شده توسط آمریکا و 



د 
رص

ش 
زار

� گ
م 

ار
چه

ل 
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ی 00
/ د

34
ره 

ما
ش



131

صیونیست، نه تنها جامعه اسالمی بلکه جامعه جهانی به قدرت و 
آموزه های انقالب اسالمی پی برده است و نه تنها باعث اتحاد 
بیشتر جامعه مسلمانان بایکدیگر که بخش عظیمی از آن را در 
راهپیمایی اربعین مشاهده می شود، شده است، بلکه باعث اتحاد 
جامعه مظلومین و ستم دیدگان در برابر جامعه ظالمان و ستمگران 
شده است که نمونه بارز آن را می توان در »جنبش جلیقه زردها« 
در برابر نظام سرمایه داری فرانسه مشاهده کرد که خود سران این 
جنبش نیز معترفند که ما از انقالب اسالمی ایران درس گرفته ایم 
و در تظاهراتشان دیده شده است که بعضی از معترضان نسبت به 
نظام سرمایه داری تصویر مبارک شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

را در دست دارند. 
اما آنچه که آموزه های این سردار رشید اسالم را به یک مکتب 
و کالس درس تبدیل می کند، مطالبی است که به همه اقشار 
جامعه پند می دهد اعم از مرد و زن، کودک و پیر، اعم مسلمان و 
غیر مسلمان، با حجاب و بی حجاب و اعم از گرایشات سیاسی 
مختلف و آنچه که همه آن ها را زیر یک پرچم جمع می کند 
انقالبی«. مکتب حاج  از »والیتمداری و روحیه  عبارت است 
قاسم)ره( تنها یک اصل و یک رکن دارد و آن والیت مداری 
و روحیه انقالبی است. زیرا والیت مداری یعنی ایمان و اعتقاد 
راسخ به وجود خداوند متعال و صد و بیست و چهار هزار 
فرستاده او و ایمان کامل به امامت و والیت امامان معصوم )سالم 
اهلل علیهم اجمعین( و اطاعت از ولی فقیه جامعه اسالمی. روحیه 

انقالبی یعنی:
۱-دفاع از آرمان ها و اعتقادات تا پای جان

همانطور که شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اینچنین روحیه ای 
داشت زیرا در دوران جوانی و در دوران هشت سال دفاع مقدس 
در مقابل رژیم بعث عراق به دفاع از ایران عزیز برخاسته و این 

دفاع مقدس را تا پایان عمر شریفش ادامه داده است.
2-ساده زیستی و دوری از تجمالت دنیا

َها- َو  نْیَا َکَمثَِل الَْحیَّۀِ لَیٌِّن َمُسّ حضرت علی )ع( می فرمایند: »َمثَُل الُدّ
ُمّ النَّاقُِع فِي َجْوفَِها- یَْهِوي إِلَیَْها الْغُِرّ الَْجاِهُل َو و الّسّم النّاقع  الَسّ
فِي َجْوفَِها، یَْهِوي إِلَیَْها الْغُِرّ الَْجاِهُل، َویَْحَذُرَها ُذو الُلِّبّ الَْعاقُِل« دنیا 
مثل ماری است که بالمس کردن، بدنش نرم است، ولی درونش 
زهر کشنده ای دارد، انسان فریب خورده و نادان به آن عالقه مند 
می شود و انسان باهوش و دانا از آن پرهیز می کند. وقتی به وضع 
ظاهری این شهید بزرگوار نظر می شود ذره از تجمالت در آن 
راه ندارد زیرا تجمل را نوعی سم برای رسیدن به اهداف واالیش 
می داند و می توان به جرات گفت که کالم و سیره اهل بیت را 

سرلوحه زندگی دنیوی خویش کرده است.
۳-کمک به محرومین و آسیب دیدگان

شهید  می کرد  تهدید  را  اسالمی  جامعه  خطری  که  جا  هر 
سلیمانی)ره( با شجاعت در بطن آن خطر قرار داشت. زمانی 
در جنگ تحمیلی و زمانی در جنگ با داعش، زمانی در جهاد و 

سازندگی و زمانی کمک به سیل زدگان و زلزله زدگان.
۴-فرقی بین آحاد جامعه قائل نشدن

نکته جالب در رابطه با فرمانده جبهه مقاوت این جاست که 
برای او قومیت و ملیت هیچ تفاوتی ندارد یعنی فرقی نمی کند 
که دشمن در ایران باشد یا خارج از ایران. از طرفی دیگر برای 
این فرمانده فرقی نمی کند که نیروهایش ایرانی باشند یا افغانی، 
سوری باشند یا عراقی او همه را به یک چشم نگاه می کند و برای 

شهادت تک تک شان اندوهگین می شود.
۵- احترام ویژه به خانواده شهدا 

می کنند:  عنوان  طور  این  مصاحبه  در  گیالن  سپاه  فرمانده 
درخواست مادران شهدا گیالنی و امضا آن ها زیر دعوتنامه یکی 
از اصلی ترین اموری بود که شهید حاج قاسم سلیمانی به آن لبیک 

گفته ودر کنگره هشت هزار شهید استان گیالن شرکت کردند. 
یکی از اساسی ترین نقش های حوزه و دانشگاه در قبال مکتب 
حاج قاسم اشاعه و ترویج والیت مداری و روحیه انقالبی است 
که امروزه می توان از آن به عنوان فرهنگ حاج قاسم یاد کرد. 
امروز حاج قاسم)ره(یک فرهنگ زنده و پویاست زیرا خواسته ها  
و تفکرات او در رفتارهای اعضا جامعه به شدت دیده می شود. 
پس می توان وظیفه طالب و دانشجویان را در دو جایگاه قرار داد:

۱-حفظ این فرهنگ مقدس
باید توجه داشت که حفظ این فرهنگ مقدس خود کار بزرگ و 
ارزشمندی است زیرا دشمن تمام توانش را در جنگ نرم بکار 
گرفته است تا چهره پاک این شهید سرافراز اسالم را  طور دیگری 
جلوه دهد و نمونه ای از آن را می توان در حذف کردن حساب 
کاربری افراد در شبکه اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی 
به دلیل استفاده از عکس شهید سلیمانی دانست. و همچنین 
تروریست خاندان او توسط رییس جمهور آمریکا نمونه دیگری 

برای ازبین بردن فرهنگ و چهره پاک این شهید بزرگوار است.
2-ترویج و اشاعه این فرهنگ

اگر جایگاه اول را نوعی دفاع در جنگ نرم تلقی کنیم، جایگاه 
دوم نوعی حمله در جنگ نرم محسوب می شود؛ چرا که با ترویج 
این فرهنگ عده زیادی از مردم  به مفاهیم آن پی برده و دستان 

کثیف  استکبار برای آن ها نمایان می شود.
در پایان باید توجه داشت که جدای از شهادت سپهبد سلیمانی 
و ابومهدی المهندس و تشییع با شکوه آنان در ایران و عراق 
که باعث اتحاد مضاعف دو ملت بایکدیگر برای نابودی ظالمان 
شده است، شیعه زیارت را یک نوع دعوت و طلب از جانب امام 
معصوم می داند و می توان گفت شهدا این حادثه تنها شهیدانی 
هستند که در طول تاریخ بشری پس از شهادتشان توسط پنج امام 
معصوم)سالم اهلل علهیم اجمعین( و مقربین شان یعنی حضرت 
دعوت  زیارتشان  به  معصومه)س(  حضرت  و  ابوالفضل)ع( 

شده اند.
منبع متن: سایت شفقنا، 1۶ دی 1399.
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